
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 1 de 332

ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 011/2022/PE/SRP

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

18/04/2022 16:34 18/04/2022 17:00 26/04/2022 18:00 29/04/2022 07:30 29/04/2022 08:30

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

19/04/2022 - 09:56 IMPUGNAÇÃO PRAZO DE
ENTREGA

26/04/2022 - 20:57 Indeferido Pedido: Impugnação sobre PRORROGAÇÃO
DE PZO.pdf
Julgamento: RESPOSTA A
IMPUGNAÇÃO.pdf

SEGUE EM ANEXO

Segue anexo a decisão

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

26/04/2022 - 12:28 PRONTA ENTREGA 27/04/2022 - 10:07

SR PREGOEIRO E PRESIDENTE .SOMOS COMERCIO ATACADISTA E VAREGISTA . POSSO PARTICIPAR COMO PRONTA ENTREGA NESTA LICITAÇÃO. NO AGUARDO
NATALIA

A licitação é aberta a todas as empresas que se enquadram nos quesitos da lei e do edital

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 ABRACADEIRA BRANA DE NYLON - 200 X
3,6MM

13,17 500 PC Homologado

0002 ALICATE COM CABO EMBORRACHADO 8`` 37,22 100 UN Homologado

0003 ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO
UNIVERSAL

20,37 200 UN Homologado

0004 ARAME RECOZIDO Nº18 36,16 200 KG Homologado

0005 ARCO PARA SERRA DE CORTAR FERRO 42,95 50 UN Homologado

0006 AREIA MÉDIA 106,46 8.000 M³ Homologado

0007 ARGAMASSA 20 KG AC2 24,98 600 UN Homologado

0008 ARGAMASSA 20 KG AC3 34,75 600 UN Homologado

0009 ASSENTO SANITARIO REDONDO 59,00 600 UN Homologado

0010 BALDE METALICO PARA CONCRETO 32,84 100 UN Homologado

0011 BANDEIJA PARA PINTURA 12,34 200 UN Homologado

0012 BARRA ROSCADA 1/2 33,54 150 UN Homologado

0013 BARRA ROSCADA 1/4 26,16 150 UN Homologado

0014 BARRA ROSCADA 1/8 38,96 150 UN Homologado

0015 BATENTE P PORTA 0,80 X 2,10M 95,40 400 UN Homologado

0016 BROCA 10MM P CONCRETO 12,07 400 UN Homologado

0017 BR0CA 12MM P CONCRETO 16,95 400 UN Homologado

0018 BROCA 6MM P CONCRETO 11,06 500 UN Homologado

0019 BROCA 8MM P CONCRETO 12,44 400 UN Homologado

0020 BROCA 25 MM P CONCRETO 58,92 300 UN Homologado

0021 BROCA 100MM P CONCRETO 73,72 500 UN Homologado

0022 BROCA 40MM P CONCRETO 55,19 400 UN Homologado

0023 BROCA 53MM P CONCRETO - SERRA COPO 58,03 400 UN Homologado

0024 BROCA 8MM P FERRO 14,11 500 UN Homologado
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0025 BROCA 10MM P FERRO 11,93 200 UN Homologado

0026 BROCA 6MM P FERRO 13,46 200 UN Homologado

0027 CADEADO 35MM 30,50 100 UN Homologado

0028 CADEADO 45 MM 35,26 100 UN Homologado

0029 CADEADO 60MM 70,72 100 UN Homologado

0030 CAIXA DE FERRAMENTAS - COM 5 GAVETAS 215,62 50 UN Homologado

0031 CANO DE 100MM - ESGOTO 97,50 1.000 UN Homologado

0032 CANO DE 40MM - ESGOTO 38,61 2.000 UN Homologado

0033 CANO DE 25MM - P AGUA 20,65 1.000 UN Homologado

0034 CARRINHO DE MAO EM METAL 227,42 150 UN Homologado

0035 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 13,85 40 UN Homologado

0036 CIMENTO 47,59 8.500 UN Homologado

0037 COLA DE CANO 17G 5,67 500 UN Homologado

0038 ESCADA EXTENSIVA 12 DEGRAUS 1.257,17 30 UN Homologado

0039 FACAO 16`` 38,52 500 UN Homologado

0040 FECHADURA EXTERNA 63,88 200 UN Homologado

0041 FECHADURA INTERNA 67,18 200 UN Homologado

0042 FITA ISOLANTE 8,46 1.000 UN Homologado

0043 FORRO PVC 30,88 4.000 M³ Homologado

0044 IMPERMEABILIZANTE 18L 130,77 150 GAL Homologado

0045 JOELHO PVC DE 100MM 8,62 250 UN Homologado

0046 JOELHO PVC DE 20MM 3,72 400 UN Homologado

0047 JOELHO PVC DE 25MM 4,42 400 UN Homologado

0048 KIT SERRA COPO DE AÇO 106,10 60 KIT Homologado

0049 LUVA PVC DE 20MM 4,22 300 UN Homologado

0050 LUVA PVC DE 40MM - ESGOTO 4,92 300 UN Homologado

0051 MACHADO COM CABO DE MADEIRA 76,18 500 UN Homologado

0052 MANGUEIRA 1/2X2MM - PRETA 6,69 500 M Homologado

0053 SERRA MARMORE 127V 1300W 470,81 10 UN Homologado

0054 MARRETA 2KG COM CABO DE MADEIRA 75,99 20 UN Homologado

0055 MARTELO 27 23,67 30 UN Homologado

0056 PÁCOM CABO Nº2 44,91 50 UN Homologado

0057 PARAFUSADEIRA 127V 18 POSIÇÕES DE
TORQUE - SISTEMA REVERSIVEL

290,69 10 UN Homologado

0058 PEDRISCOS 105,16 1.300 M³ Homologado

0059 PENEIRA PARA AREIA 31,70 30 UN Homologado

0060 PINCEL 2`` 7,09 160 UN Homologado

0061 PISO CERAMICO 45X45 50,78 4.000 M Homologado

0062 PORTA DE FERRO 2,10X0,80 355,00 40 UN Homologado

0063 PORTA LISA 0,60X2,10 224,27 50 UN Homologado

0064 PORTA LISA 0,70X2,10 195,30 50 UN Homologado

0065 PORTA LISA 0,80X2,10 231,83 50 UN Homologado

0066 PREGO 13X15 26,43 100 KG Homologado

0067 PREGO 15X15 26,16 100 KG Homologado

0068 PREGO 15X18 22,29 100 KG Homologado

0069 PREGO 17X27 24,99 100 KG Homologado

0070 PREGO 18X24 28,34 100 KG Homologado

0071 RASTELO 14 DENTES COM CABO 47,83 50 UN Homologado

0072 REBITADEIRA DE PRESSÃO 54,87 30 UN Homologado

0073 REBITE 1,19 10.000 UN Homologado

0074 REGISTRO DE AGUA 32MM 26,71 100 UN Homologado

0075 REGISTRO DE AGUA 20MM 30,28 300 UN Homologado

0076 REGISTRO DE AGUA 25MM 26,35 300 UN Homologado

0077 REGISTRO DE AGUA 40MM 45,75 150 UN Homologado

0078 REGISTRO DE AGUA 100MM 159,09 100 UN Homologado

0079 REJUNTE - CORES VARIADAS 10,32 700 UN Homologado

0080 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 1/2 73,92 300 UN Homologado
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0081 RIPA EM MADEIRA 2,5X5CMX3M 27,10 5.000 UN Homologado

0082 ROLO DE PINTURA 23CM 25,17 200 UN Homologado

0083 ROLO DE PINTURA 9CM 13,63 200 UN Homologado

0084 ROLO DE LÃ 18CM COM CABO 26,93 500 UN Homologado

0085 SELADOR E MADEIRA 3,6L 93,12 70 GAL Homologado

0086 SERROETE 24`` 82,26 20 UN Homologado

0087 SIFÃO SANFONADO DUPLO 17,53 300 UN Homologado

0088 SILICONE DE ALTA TEMPERATURA 280G 35,42 200 UN Homologado

0089 SOLVENTE DE 5L 119,87 200 GAL Homologado

0090 SPRAY ANTI FERRUGEM 15,27 400 UN Homologado

0091 TABUA 20CM X 3M 24,49 4.000 UN Homologado

0092 TABUA 25CM X 3M 35,39 2.000 UN Homologado

0093 TALHADEIRA 25 CM 336,63 20 UN Homologado

0094 TE DE 100MM - ESGOTO 13,67 200 UN Homologado

0095 TE DE 20MM - AGUA 3,36 400 UN Homologado

0096 TE DE 25MM - AGUA 2,48 400 UN Homologado

0097 TE DE 32MM - AGUA 10,36 170 UN Homologado

0098 TE DE 40MM - AGUA 6,12 200 UN Homologado

0099 TELHA DE BARRO 4,90 20.000 UN Homologado

0100 TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 6MM 197,95 2.200 UN Homologado

0101 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 100 - 4MM 33,23 2.200 UN Homologado

0102 TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 100 - 4MM 97,70 800 UN Homologado

0103 TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 100 - 6MM 99,33 800 UN Homologado

0104 TIJOLO 8 FUROS 9X19X29 2,69 15.000 UN Homologado

0105 TINTA 3,6L SINTETICO 85,62 200 GAL Homologado

0106 TINTA ACRILICA 18L ANTIMORFO- CORES
VARIADAS

252,29 300 GAL Homologado

0107 TINTA ACRILICA FOSCO 18L 305,01 250 GAL Homologado

0108 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18L 223,45 250 GAL Homologado

0109 TINTA P PISO 3,6L 66,97 300 GAL Homologado

0110 TORNEIRA PVC 20MM 43,07 300 UN Homologado

0111 TORNEIRA DE JARDIM 20MM 9,11 300 UN Homologado

0112 TORNEIRA DE METAL P MAQUINA DE LAVAR 3
SAIDAS

76,22 80 UN Homologado

0113 TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL 20MM 104,64 150 UN Homologado

0114 TORNEIRA INOX P BANHEIRO 20MM 63,54 200 UN Homologado

0115 TRELIÇA ARMADA 6M 99,67 500 UN Homologado

0116 TRENA DE 10M 24,64 30 UN Homologado

0117 VASO SANITARIO BRANCO - REDONDO 242,14 200 UN Homologado

0118 CANETA DE SOLDA 110,62 30 UN Homologado

0119 VEDA CALHA - ADESIVO 21,81 100 UN Homologado

0120 MANTA AUTO-ADESIVA 10CM X 10M 78,39 100 RL Homologado

0121 PORTA SANFONADA BRANCA 0,60 X 2,10 129,93 40 UN Homologado

0122 PORTA SANFONADA 0,70 X 2,10 176,67 40 UN Homologado

0123 PORTA SANFONADA 0,90 X 2,10 166,43 40 UN Homologado

0124 FIO FLEXIVEL 2,5MM 1,97 2.000 M Homologado

0125 FIO FLEXIVEL 4MM 4,28 1.000 M Homologado

0126 FIO ELETRICO 10MM 9,52 2.000 M Homologado

0127 FIO FLEXIVEL 1,5MM 2,08 2.000 M Homologado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI 25.191.399/0002-47

2 Smp construções 17.853.685/0001-11

3 SOUZA E FONSECA.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 37.251.510/0001-41

4 E MIRANDA PINHEIRO EPP 00.609.492/0001-17

5 J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05
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6 SEBASTIÃO Q. FERREIRA 07.137.759/0001-60

7 RT MULTI SERVICOS EIRELI 23.188.924/0001-69

8 SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA 32.652.872/0001-20

9 São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros 14.098.166/0001-05

10 PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 35.159.991/0001-34

11 J. L. R. Araújo Comércio e Serviços 83.913.665/0001-13

12 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81

13 BENEDITO FERREIRA LOBATO 07.520.390/0001-70

14 O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-42

15 CINEMATICA ENGENHARIA LTDA 29.410.923/0001-01

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/04/2022 EDITAL - MATERIAIS DE CONST. HIDRAULICO E ELETRICO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

03/05/2022 - 16:42 Negociação aberta para o processo
011/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,49,50,58,60,61,63,68,76,88,99,104,105
do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 16:42 Negociação aberta para o processo
011/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 41,79,101 do processo
011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 16:42 Negociação aberta para o processo
011/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
48,73,82,83,84,85,89,95,96,97,100,106,117,125,126 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 16:42 Negociação aberta para o processo
011/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
51,52,53,54,55,56,57,59,62,66,67,69,70,71,72,74,75,77,78,80,81,86,87,90,91,92,98,102,103,108,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,122,123,127
do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 16:42 Negociação aberta para o processo
011/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 64,65,93,94,124 do processo
011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 16:42 Negociação aberta para o processo
011/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 107,109 do processo
011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 16:43 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 18:47.

06/05/2022 - 14:15 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:15 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:16 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:16 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:16 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:17 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:17 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:17 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:18 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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06/05/2022 - 14:18 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:18 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:19 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:19 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:20 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:20 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:21 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:21 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:21 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:22 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:22 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0047 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:23 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0048 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:23 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0049 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:23 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0050 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:24 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0060 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:24 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0073 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0074 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:27 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:28 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0077 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:28 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0082 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0083 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0084 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0085 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:30 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0086 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0095 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0096 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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06/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0097 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:32 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0100 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:33 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0106 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:33 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0107 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:33 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0111 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:34 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0113 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:35 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0120 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:35 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0122 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:35 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0125 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2022 - 14:36 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0127 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/05/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:23 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:24 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:24 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:25 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:25 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:27 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:28 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:28 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:30 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:30 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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31/05/2022 - 10:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:32 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0047 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:34 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0049 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:34 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0050 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:35 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0060 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:35 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:36 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:36 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0077 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:40 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0085 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:41 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0086 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:42 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0095 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:42 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0096 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:45 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0100 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:46 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0113 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0120 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0122 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 10:50 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0127 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:26 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:27 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:27 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:28 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:28 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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31/05/2022 - 14:29 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:30 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0047 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:31 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0049 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:32 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0050 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:32 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0075 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 14:33 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 17:18 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 17:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

31/05/2022 - 17:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2022 - 17:36 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2022 - 17:37 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2022 - 17:37 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0044 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2022 - 17:38 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0088 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/06/2022 - 17:51 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2022 - 10:24 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0106 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0107 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2022 - 18:07 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/06/2022 - 18:08 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 09:11 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0107 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 11:34 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0107 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/06/2022 - 14:39 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0107 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/06/2022 - 16:25 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/06/2022 - 16:30 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/06/2022 - 16:41 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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21/06/2022 - 16:45 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2022 - 09:49 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2022 - 09:58 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2022 - 10:04 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2022 - 12:46 Documentos solicitados para o
processo 011/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 011/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 ABRACADEIRA BRANA
DE NYLON - 200 X
3,6MM

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

WORKER WORKER 10,49 500 5.245,00

0002 ALICATE COM CABO
EMBORRACHADO 8``

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

EMBORRACHADO TRAMONTINA 28,78 100 2.878,00

0003 ANEL DE VEDAÇÃO
VASO SANITARIO
UNIVERSAL

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

SANIFIX SANIFIX 20,37 200 4.074,00

0004 ARAME RECOZIDO Nº18 O. PENA PINHEIRO GERDAU GERDAU 36,16 200 7.232,00

0005 ARCO PARA SERRA DE
CORTAR FERRO

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

VONDER VONDER 42,95 50 2.147,50

0006 AREIA MÉDIA São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

LAVADA REGIONAL 101,99 8.000 815.920,00

0007 ARGAMASSA 20 KG AC2 E MIRANDA PINHEIRO
EPP

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 21,49 600 12.894,00

0008 ARGAMASSA 20 KG AC3 O. PENA PINHEIRO POTY POTY 30,95 600 18.570,00

0009 ASSENTO SANITARIO
REDONDO

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

HERC HERC 59,00 600 35.400,00

0010 BALDE METALICO PARA
CONCRETO

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

WORKER WORKER 24,49 100 2.449,00

0011 BANDEIJA PARA
PINTURA

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

BANDEIJA PARA
PINTURA

TIGRE 8,14 200 1.628,00

0012 BARRA ROSCADA 1/2 O. PENA PINHEIRO GERDAU GERDAU 26,71 150 4.006,50

0013 BARRA ROSCADA 1/4 RT MULTI SERVICOS
EIRELI

GERDAU GERDAU 26,16 150 3.924,00

0014 BARRA ROSCADA 1/8 E MIRANDA PINHEIRO
EPP

WORKER WORKER 30,68 150 4.602,00

0015 BATENTE P PORTA 0,80
X 2,10M

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

ALIANÇA ALIANÇA 80,88 400 32.352,00

0016 BROCA 10MM P
CONCRETO

O. PENA PINHEIRO TRAMONTINA TRAMONTINA 9,66 400 3.864,00

0017 BR0CA 12MM P
CONCRETO

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

BR0CA 12MM TROMPSON 12,10 400 4.840,00

0018 BROCA 6MM P
CONCRETO

J. L. R. Araújo Comércio
e Serviços

ROCAST ROCAST 4,78 500 2.390,00

0019 BROCA 8MM P
CONCRETO

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

BROCA 8MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 6,65 400 2.660,00

0020 BROCA 25 MM P
CONCRETO

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

STARRET STARRET 49,68 300 14.904,00

0021 BROCA 100MM P
CONCRETO

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

STARRET STARRET 44,79 500 22.395,00

0022 BROCA 40MM P
CONCRETO

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

STARRET STARRET 40,79 400 16.316,00

0023 BROCA 53MM P
CONCRETO - SERRA
COPO

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

STARRET STARRET 45,89 400 18.356,00

0024 BROCA 8MM P FERRO O. PENA PINHEIRO TRAMONTINA TRAMONTINA 9,98 500 4.990,00

0025 BROCA 10MM P FERRO E MIRANDA PINHEIRO
EPP

STARRET STARRET 8,39 200 1.678,00

0026 BROCA 6MM P FERRO 0,00 200 0,00
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0027 CADEADO 35MM E MIRANDA PINHEIRO
EPP

PADO PADO 21,86 100 2.186,00

0028 CADEADO 45 MM E MIRANDA PINHEIRO
EPP

PADO PADO 21,88 100 2.188,00

0029 CADEADO 60MM E MIRANDA PINHEIRO
EPP

PADO PADO 47,99 100 4.799,00

0030 CAIXA DE
FERRAMENTAS - COM 5
GAVETAS

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

WORKER WORKER 164,99 50 8.249,50

0031 CANO DE 100MM -
ESGOTO

O. PENA PINHEIRO TIGRE TIGRE 97,50 1.000 97.500,00

0032 CANO DE 40MM -
ESGOTO

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

PASLMETAL PASLMETAL 33,39 2.000 66.780,00

0033 CANO DE 25MM - P
AGUA

O. PENA PINHEIRO FORTLEVE FORTLEVE 19,00 1.000 19.000,00

0034 CARRINHO DE MAO EM
METAL

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

CARRINHO DE MAO EM
METAL

TRAMONTINA 211,00 150 31.650,00

0035 CHAVE DE FENDA 1/4 X
6

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

TRAMONTINA TRAMONTINA 9,09 40 363,60

0036 CIMENTO E MIRANDA PINHEIRO
EPP

POTY POTY 41,48 8.500 352.580,00

0037 COLA DE CANO 17G São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

COLA DE CANO 17G AMANCO 2,85 500 1.425,00

0038 ESCADA EXTENSIVA 12
DEGRAUS

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

LIDER EM ESQUADRIA LIDER EM ESQUADRIA 999,99 30 29.999,70

0039 FACAO 16`` São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

FACAO 16`` TRAMONTINA 37,00 500 18.500,00

0040 FECHADURA EXTERNA São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

FECHADURA EXTERNA SILVANA 59,00 200 11.800,00

0041 FECHADURA INTERNA SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

INTERNA MGM 64,90 200 12.980,00

0042 FITA ISOLANTE 0,00 1.000 0,00

0043 FORRO PVC E MIRANDA PINHEIRO
EPP

ARAFORROS ARAFORROS 29,99 4.000 119.960,00

0044 IMPERMEABILIZANTE
18L

0,00 150 0,00

0045 JOELHO PVC DE 100MM E MIRANDA PINHEIRO
EPP

KRONA KRONA 5,48 250 1.370,00

0046 JOELHO PVC DE 20MM POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

PLASTILIT PLASTILIT 0,70 400 280,00

0047 JOELHO PVC DE 25MM POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

PLASTILIT PLASTILIT 1,14 400 456,00

0048 KIT SERRA COPO DE
AÇO

0,00 60 0,00

0049 LUVA PVC DE 20MM POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

PLASTILIT PLASTILIT 0,99 300 297,00

0050 LUVA PVC DE 40MM -
ESGOTO

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

PLASTILIT PLASTILIT 2,97 300 891,00

0051 MACHADO COM CABO
DE MADEIRA

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

MACHADO TRAMONTINA 68,00 500 34.000,00

0052 MANGUEIRA 1/2X2MM -
PRETA

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

MANGUEIRA ARQUA 5,50 500 2.750,00

0053 SERRA MARMORE 127V
1300W

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

127V 1300W GAMMA 340,00 10 3.400,00

0054 MARRETA 2KG COM
CABO DE MADEIRA

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

MARRETA 2KG MANFORT 69,99 20 1.399,80

0055 MARTELO 27 SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

MARTELO 27 TRAMONTINA 21,30 30 639,00

0056 PÁCOM CABO Nº2 SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Nº2 TRAMONTINA 39,10 50 1.955,00

0057 PARAFUSADEIRA 127V
18 POSIÇÕES DE
TORQUE - SISTEMA
REVERSIVEL

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PARAFUSADEIRA 127V BOSCH 269,00 10 2.690,00

0058 PEDRISCOS E MIRANDA PINHEIRO
EPP

NATURAL NATURAL 94,99 1.300 123.487,00

0059 PENEIRA PARA AREIA SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PENEIRA MM 26,00 30 780,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 11 de 332

0060 PINCEL 2`` São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

PINCEL 2`` TIGRE 4,65 160 744,00

0061 PISO CERAMICO 45X45 E MIRANDA PINHEIRO
EPP

INCOPISOS INCOPISOS 45,89 4.000 183.560,00

0062 PORTA DE FERRO
2,10X0,80

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

2,10X0,80 METALPAM 325,00 40 13.000,00

0063 PORTA LISA 0,60X2,10 E MIRANDA PINHEIRO
EPP

LIDER EM ESQUADRIA LIDER EM ESQUADRIA 203,99 50 10.199,50

0064 PORTA LISA 0,70X2,10 O. PENA PINHEIRO JAMIL JAMIL 190,00 50 9.500,00

0065 PORTA LISA 0,80X2,10 O. PENA PINHEIRO JAMIL JAMIL 222,00 50 11.100,00

0066 PREGO 13X15 SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

13X15 BELGO 22,90 100 2.290,00

0067 PREGO 15X15 SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

15X15 BELGO 21,18 100 2.118,00

0068 PREGO 15X18 E MIRANDA PINHEIRO
EPP

TRIANGULO TRIANGULO 19,38 100 1.938,00

0069 PREGO 17X27 SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

17X27 BELGO 20,85 100 2.085,00

0070 PREGO 18X24 SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

18X24 BELGO 18,90 100 1.890,00

0071 RASTELO 14 DENTES
COM CABO

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

RASTELO 14 TRAMONTINA 41,99 50 2.099,50

0072 REBITADEIRA DE
PRESSÃO

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PRESSÃO FOXLUX 48,99 30 1.469,70

0073 REBITE São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

REBITE TRAMONTINA 1,15 10.000 11.500,00

0074 REGISTRO DE AGUA
32MM

J. L. R. Araújo Comércio
e Serviços

VICAP VICAP 14,64 100 1.464,00

0075 REGISTRO DE AGUA
20MM

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

PLASTILIT PLASTILIT 11,63 300 3.489,00

0076 REGISTRO DE AGUA
25MM

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

PLASTILIT PLASTILIT 12,53 300 3.759,00

0077 REGISTRO DE AGUA
40MM

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

REGISTRO DE AGUA
40MM

FORTLEV 41,00 150 6.150,00

0078 REGISTRO DE AGUA
100MM

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

100MM HIDRACONEX 142,00 100 14.200,00

0079 REJUNTE - CORES
VARIADAS

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

REJUNTE QUARTZOLIT 10,24 700 7.168,00

0080 REPARO DE VALVULA
DE DESCARGA 1/2

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

1/2 GRAP 62,90 300 18.870,00

0081 RIPA EM MADEIRA
2,5X5CMX3M

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

2,5X5CMX3M LEROYMERIM 23,70 5.000 118.500,00

0082 ROLO DE PINTURA
23CM

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

ROLO DE PINTURA
23CM

TIGRE 25,00 200 5.000,00

0083 ROLO DE PINTURA 9CM O. PENA PINHEIRO ATLAS ATLAS 13,63 200 2.726,00

0084 ROLO DE LÃ 18CM COM
CABO

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

ROLO DE LÃ 18CM COM
CABO

TIGRE 25,00 500 12.500,00

0085 SELADOR E MADEIRA
3,6L

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

VELOZ VELOZ 93,12 70 6.518,40

0086 SERROETE 24`` São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

SERROETE 24` TRAMONTINA 44,90 20 898,00

0087 SIFÃO SANFONADO
DUPLO

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

SIFÃO PLASBOLIM 14,98 300 4.494,00

0088 SILICONE DE ALTA
TEMPERATURA 280G

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

SILICONE DE ALTA
TEMPERATURA 280G

3M 25,00 200 5.000,00

0089 SOLVENTE DE 5L J. L. R. Araújo Comércio
e Serviços

SMAX SMAX 86,00 200 17.200,00

0090 SPRAY ANTI
FERRUGEM

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

SPRAY LUBFEST 13,15 400 5.260,00

0091 TABUA 20CM X 3M SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

20CM X 3M LEROYMERIM 21,50 4.000 86.000,00

0092 TABUA 25CM X 3M SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

25CM X 3M LEROYMERIM 31,60 2.000 63.200,00

0093 TALHADEIRA 25 CM O. PENA PINHEIRO TRAMONTINA TRAMONTINA 35,00 20 700,00

0094 TE DE 100MM -
ESGOTO

O. PENA PINHEIRO FORTLEVE FORTLEVE 10,00 200 2.000,00
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0095 TE DE 20MM - AGUA E MIRANDA PINHEIRO
EPP

KRONA KRONA 2,50 400 1.000,00

0096 TE DE 25MM - AGUA J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

KRONA KRONA 2,48 400 992,00

0097 TE DE 32MM - AGUA O. PENA PINHEIRO FORTLEVE FORTLEVE 3,14 170 533,80

0098 TE DE 40MM - AGUA SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

TE DE 40MM KRONA 5,60 200 1.120,00

0099 TELHA DE BARRO E MIRANDA PINHEIRO
EPP

PARÁ CERAMICA PARÁ CERAMICA 3,89 20.000 77.800,00

0100 TELHA DE
FIBROCIMENTO 1,53 X
1,10 6MM

O. PENA PINHEIRO BRASILIT BRASILIT 197,95 2.200 435.490,00

0101 TELHA DE
FIBROCIMENTO 2,44 X
100 - 4MM

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

BRASILIT BRASILIT 31,49 2.200 69.278,00

0102 TELHA TRANSPARENTE
2,44 X 100 - 4MM

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

2,44 X 100 - 4MM FORTLEV 87,50 800 70.000,00

0103 TELHA TRANSPARENTE
2,44 X 100 - 6MM

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

2,44 X 100 - 6MM FORTLEV 90,50 800 72.400,00

0104 TIJOLO 8 FUROS
9X19X29

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

PARÁ CERAMICA PARÁ CERAMICA 1,93 15.000 28.950,00

0105 TINTA 3,6L SINTETICO E MIRANDA PINHEIRO
EPP

VERBRAS VERBRAS 76,84 200 15.368,00

0106 TINTA ACRILICA 18L
ANTIMORFO- CORES
VARIADAS

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

VELOZ VELOZ 252,29 300 75.687,00

0107 TINTA ACRILICA FOSCO
18L

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

TINTA ACRILICA FOSCO
18L

VELOZ 298,00 250 74.500,00

0108 TINTA ACRILICA SEMI
BRILHO 18L

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

18L CORAL 201,00 250 50.250,00

0109 TINTA P PISO 3,6L SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

3,6L HIDRACOR 57,50 300 17.250,00

0110 TORNEIRA PVC 20MM SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

20MM HERC 3,93 300 1.179,00

0111 TORNEIRA DE JARDIM
20MM

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

TORNEIRA DE JARDIM
20MM

RIP 4,75 300 1.425,00

0112 TORNEIRA DE METAL P
MAQUINA DE LAVAR 3
SAIDAS

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

3 SAIDAS DELTA 50,70 80 4.056,00

0113 TORNEIRA DE PAREDE
BICA MOVEL 20MM

São Benedito Materias de
Construção, Construtora
e Eletros

TORNEIRA DE PAREDE
BICA MOVEL 20MM

CIVIT 98,00 150 14.700,00

0114 TORNEIRA INOX P
BANHEIRO 20MM

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

20MM TRAMONTINA 49,80 200 9.960,00

0115 TRELIÇA ARMADA 6M SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

6M 3M 61,50 500 30.750,00

0116 TRENA DE 10M SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

10M SPARTA 21,90 30 657,00

0117 VASO SANITARIO
BRANCO - REDONDO

J. L. R. Araújo Comércio
e Serviços

ONIX ONIX 182,41 200 36.482,00

0118 CANETA DE SOLDA SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

CANETA CIG SOLDAS 95,50 30 2.865,00

0119 VEDA CALHA - ADESIVO SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

VEDA UNIPEGA 14,40 100 1.440,00

0120 MANTA AUTO-ADESIVA
10CM X 10M

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

KALA KALA 78,39 100 7.839,00

0121 PORTA SANFONADA
BRANCA 0,60 X 2,10

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

0,60 X 2,10 BELPLAST 99,50 40 3.980,00

0122 PORTA SANFONADA
0,70 X 2,10

O. PENA PINHEIRO POLIFORT POLIFORT 129,00 40 5.160,00

0123 PORTA SANFONADA
0,90 X 2,10

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

0,90 X 2,10 BELPLAST 126,50 40 5.060,00

0124 FIO FLEXIVEL 2,5MM O. PENA PINHEIRO SIL SIL 1,33 2.000 2.660,00

0125 FIO FLEXIVEL 4MM O. PENA PINHEIRO SIL SIL 4,28 1.000 4.280,00

0126 FIO ELETRICO 10MM J. L. R. Araújo Comércio
e Serviços

NORTECABO NORTECABO 6,60 2.000 13.200,00

0127 FIO FLEXIVEL 1,5MM E MIRANDA PINHEIRO
EPP

SIL SIL 1,70 2.000 3.400,00

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ABRACADEIRA BRANA DE NYLON - 200 X 3,6MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 500 R$ 13,17 R$ 6.585,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 500 R$ 13,20 R$ 6.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

PACOTE OFFICE/OFFICE 500 R$ 13,17 R$ 6.585,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VINIK VINIK 500 R$ 13,17 R$ 6.585,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:42

DECORLUX DECORLUX 500 R$ 13,17 R$ 6.585,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

200 X 3,6MM TROMPSON 500 R$ 14,48 R$ 7.240,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:27:09

ABRACADEIRA
BRANA DE
NYLON

GRILON 500 R$ 15,00 R$ 7.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 13,17 R$ 6.585,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FOXLUX FOXLUX 500 R$ 13,17 R$ 6.585,00 Sim

CINEMATICA
ENGENHARIA LTDA

29.410.923/0001-
01

28/04/2022 -
23:11:35

ABRACADEIRA B CISER 500 R$ 79,00 R$ 39.500,00 Sim

0002 - ALICATE COM CABO EMBORRACHADO 8``
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 100 R$ 37,22 R$ 3.722,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 100 R$ 37,50 R$ 3.750,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE WESTERN/WESTWRN 100 R$ 37,22 R$ 3.722,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 100 R$ 37,22 R$ 3.722,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:42

KALA KALA 100 R$ 37,22 R$ 3.722,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

EMBORRACHADO
8``

STAR 100 R$ 40,94 R$ 4.094,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

28/04/2022 -
17:40:33

DIMAX DIMAX 100 R$ 29,07 R$ 2.907,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:26:42

EMBORRACHADO TRAMONTINA 100 R$ 48,80 R$ 4.880,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 37,22 R$ 3.722,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 100 R$ 37,22 R$ 3.722,00 Sim

0003 - ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO UNIVERSAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 200 R$ 20,37 R$ 4.074,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

BLUKIT BLUKIT 200 R$ 21,00 R$ 4.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE BLUKIT/BLUKIT 200 R$ 20,37 R$ 4.074,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

SANIFIX SANIFIX 200 R$ 20,37 R$ 4.074,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:44

HIGIBAN HIGIBAN 200 R$ 20,37 R$ 4.074,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

ANEL DE
VEDAÇÃO

VEDAU 200 R$ 22,40 R$ 4.480,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

28/04/2022 -
17:40:52

PULVITEC PULVITEC 200 R$ 8,31 R$ 1.662,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:27:53

UNIVERSAL ASTRA 200 R$ 22,00 R$ 4.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 20,37 R$ 4.074,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

CENSI CENSI 200 R$ 20,37 R$ 4.074,00 Sim

0004 - ARAME RECOZIDO Nº18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 200 R$ 36,16 R$ 7.232,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

BELGO BELGO 200 R$ 36,00 R$ 7.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

QUILOGRAMA ARCELOR/ARCELOR 200 R$ 36,16 R$ 7.232,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

GERDAU GERDAU 200 R$ 36,16 R$ 7.232,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:44

BELGO BELGO 200 R$ 36,16 R$ 7.232,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

Nº18 BELGO 200 R$ 39,77 R$ 7.954,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:28:19

ARAME
RECOZIDO Nº18

GERDAL 200 R$ 37,00 R$ 7.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 36,16 R$ 7.232,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 200 R$ 36,16 R$ 7.232,00 Sim

0005 - ARCO PARA SERRA DE CORTAR FERRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE BRAND/BRAND 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:45

WOLKER WOLKER 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

CORTAR FERRO SPARTA 50 R$ 47,24 R$ 2.362,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

28/04/2022 -
17:41:05

MAX MAX 50 R$ 18,70 R$ 935,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:29:03

ARCO PARA
SERRA DE
CORTAR FERRO

STARET 50 R$ 43,80 R$ 2.190,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 42,95 R$ 2.147,50 Sim

0006 - AREIA MÉDIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 8.000 R$ 106,46 R$ 851.680,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

NATURAL NATURAL 8.000 R$ 110,00 R$ 880.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

METRO CÚBICO SMP/SUPREMA 8.000 R$ 106,46 R$ 851.680,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

REGIONAL REGIONAL 8.000 R$ 106,46 R$ 851.680,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

AREIA AREIAL 8.000 R$ 117,10 R$ 936.800,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:30:00

LAVADA REGIONAL 8.000 R$ 118,00 R$ 944.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 8.000 R$ 106,46 R$ 851.680,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PROPRIA PROPRIA 8.000 R$ 106,46 R$ 851.680,00 Sim

0007 - ARGAMASSA 20 KG AC2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 600 R$ 24,98 R$ 14.988,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 600 R$ 25,00 R$ 15.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE KERAKOLL/KERAKOLL 600 R$ 24,98 R$ 14.988,00 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
14:06:10

SACO 20KL AC2 REBOKIT/REBOKIT 600 R$ 31,12 R$ 18.672,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

QUARTZOLITE QUARTZOLITE 600 R$ 24,98 R$ 14.988,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:45

MASTERMASSA MASTERMASSA 600 R$ 24,98 R$ 14.988,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20 KG AC2 PLASTIMASSA 600 R$ 27,47 R$ 16.482,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:30:35

AC2 VOTOMASSA 600 R$ 35,50 R$ 21.300,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 600 R$ 24,98 R$ 14.988,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POTY POTY 600 R$ 24,98 R$ 14.988,00 Sim

0008 - ARGAMASSA 20 KG AC3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 600 R$ 34,75 R$ 20.850,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 600 R$ 34,00 R$ 20.400,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE KERAKOLL/KERAKOLL 600 R$ 34,75 R$ 20.850,00 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
14:09:02

SACO 2OKG AC3 REBOKIT/REBOKIT 600 R$ 56,12 R$ 33.672,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

QUARTZOLITE QUARTZOLITE 600 R$ 34,75 R$ 20.850,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20 KG AC3 PLASTIMASSA 600 R$ 38,22 R$ 22.932,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:31:07

AC3 VOTOMASSA 600 R$ 49,80 R$ 29.880,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 600 R$ 34,75 R$ 20.850,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POTY POTY 600 R$ 34,75 R$ 20.850,00 Sim

0009 - ASSENTO SANITARIO REDONDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 600 R$ 59,00 R$ 35.400,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

ASTRA ASTRA 600 R$ 60,00 R$ 36.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE METASUL/METASUL 600 R$ 59,00 R$ 35.400,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

HERC HERC 600 R$ 59,00 R$ 35.400,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:45

ALUMASA ALUMASA 600 R$ 59,00 R$ 35.400,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

ASSENTO METASUL 600 R$ 64,90 R$ 38.940,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

28/04/2022 -
17:41:16

ALUMASA ALUMASA 600 R$ 28,99 R$ 17.394,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:31:38

ASSENTO
SANITARIO
REDONDO

HERC 600 R$ 72,00 R$ 43.200,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 600 R$ 59,00 R$ 35.400,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

ASTRA ASTRA 600 R$ 59,00 R$ 35.400,00 Sim

0010 - BALDE METALICO PARA CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:45

1 NACIONAL 100 R$ 32,84 R$ 3.284,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 100 R$ 33,00 R$ 3.300,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE VONDER/VONDER 100 R$ 32,84 R$ 3.284,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 100 R$ 32,84 R$ 3.284,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BALDE TIDAO 100 R$ 36,12 R$ 3.612,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

28/04/2022 -
17:41:25

MONTFORT MONTFORT 100 R$ 48,82 R$ 4.882,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:32:08

PARA
CONCRETO

AMANCO 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 32,84 R$ 3.284,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 100 R$ 32,84 R$ 3.284,00 Sim

0011 - BANDEIJA PARA PINTURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 12,34 R$ 2.468,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

ATLAS ATLAS 200 R$ 13,00 R$ 2.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE VONDER/VONDER 200 R$ 12,34 R$ 2.468,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 200 R$ 12,34 R$ 2.468,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:45

ROCAST ROCAST 200 R$ 12,34 R$ 2.468,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BANDEIJA CONDOR 200 R$ 13,57 R$ 2.714,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:32:48

BANDEIJA PARA
PINTURA

TIGRE 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 12,34 R$ 2.468,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

ATLAS ATLAS 200 R$ 12,34 R$ 2.468,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:00:38

COMPEL COMPEL 200 R$ 8,16 R$ 1.632,00 Sim
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0012 - BARRA ROSCADA 1/2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 33,54 R$ 5.031,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 150 R$ 33,55 R$ 5.032,50 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE AEME/AEME 150 R$ 33,54 R$ 5.031,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

GERDAU GERDAU 150 R$ 33,54 R$ 5.031,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:45

ROCAST ROCAST 150 R$ 33,54 R$ 5.031,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1/2 JOMARCA 150 R$ 36,89 R$ 5.533,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:33:14

BARRA
ROSCADA 1/2

CISER 150 R$ 36,00 R$ 5.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 33,54 R$ 5.031,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 150 R$ 33,54 R$ 5.031,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:00:48

CISER CISER 150 R$ 26,84 R$ 4.026,00 Sim

0013 - BARRA ROSCADA 1/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 150 R$ 26,25 R$ 3.937,50 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE AEME/AEME 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

GERDAU GERDAU 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:45

WOLKER WOLKER 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1/4 MB 150 R$ 28,77 R$ 4.315,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:33:41

BARRA
ROSCADA 1/4

CISER 150 R$ 28,00 R$ 4.200,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 150 R$ 26,16 R$ 3.924,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:01:04

CISER CISER 150 R$ 6,72 R$ 1.008,00 Sim

0014 - BARRA ROSCADA 1/8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 38,96 R$ 5.844,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 150 R$ 38,00 R$ 5.700,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:19

UNIDADE AEME/AEME 150 R$ 38,96 R$ 5.844,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

GERDAU GERDAU 150 R$ 38,96 R$ 5.844,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:46

WOLKER WOLKER 150 R$ 38,96 R$ 5.844,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1/8 MB 150 R$ 42,85 R$ 6.427,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:34:06

BARRA
ROSCADA 1/8

CISER 150 R$ 37,00 R$ 5.550,00 Sim
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BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 38,96 R$ 5.844,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 150 R$ 38,96 R$ 5.844,00 Sim

0015 - BATENTE P PORTA 0,80 X 2,10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 95,40 R$ 38.160,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

ALIANÇA ALIANÇA 400 R$ 95,50 R$ 38.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PORTAL/PORTAL 400 R$ 95,40 R$ 38.160,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

MADEPAR MADEPAR 400 R$ 95,40 R$ 38.160,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,80 X 2,10M MADEIRA VERT 400 R$ 104,94 R$ 41.976,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:34:38

BATENTE P
PORTA 0,80 X
2,10M

REGIONAL 400 R$ 105,00 R$ 42.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 95,40 R$ 38.160,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PROPRIA PROPRIA 400 R$ 95,40 R$ 38.160,00 Sim

0016 - BROCA 10MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 12,07 R$ 4.828,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 400 R$ 12,50 R$ 5.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

400 R$ 12,07 R$ 4.828,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 400 R$ 12,07 R$ 4.828,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:46

WOLKER WOLKER 400 R$ 12,04 R$ 4.816,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 10MM TROMPSON 400 R$ 13,27 R$ 5.308,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:35:10

BROCA 10MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 400 R$ 14,88 R$ 5.952,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 12,07 R$ 4.828,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 400 R$ 12,07 R$ 4.828,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:01:19

ROCAST ROCAST 400 R$ 9,69 R$ 3.876,00 Sim

0017 - BR0CA 12MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 16,95 R$ 6.780,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 400 R$ 17,00 R$ 6.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

400 R$ 16,95 R$ 6.780,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 400 R$ 16,95 R$ 6.780,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

WOLKER WOLKER 400 R$ 16,95 R$ 6.780,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BR0CA 12MM TROMPSON 400 R$ 18,64 R$ 7.456,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:35:41

BR0CA 12MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 400 R$ 18,68 R$ 7.472,00 Sim
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BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 16,95 R$ 6.780,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 400 R$ 16,95 R$ 6.780,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:01:31

ROCAST ROCAST 400 R$ 14,69 R$ 5.876,00 Sim

0018 - BROCA 6MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 11,06 R$ 5.530,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 500 R$ 12,00 R$ 6.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

500 R$ 11,06 R$ 5.530,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 500 R$ 11,06 R$ 5.530,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

ROCAST ROCAST 500 R$ 11,06 R$ 5.530,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 6MM TROMPSON 500 R$ 12,16 R$ 6.080,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:36:04

BROCA 6MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 500 R$ 7,85 R$ 3.925,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 11,06 R$ 5.530,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 11,06 R$ 5.530,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:01:42

ROCAST ROCAST 500 R$ 4,78 R$ 2.390,00 Sim

0019 - BROCA 8MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 12,44 R$ 4.976,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 400 R$ 12,60 R$ 5.040,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

400 R$ 12,44 R$ 4.976,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 400 R$ 12,44 R$ 4.976,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

ROCAST ROCAST 400 R$ 12,44 R$ 4.976,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 8MM TROMPSON 400 R$ 13,68 R$ 5.472,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:36:25

BROCA 8MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 400 R$ 12,50 R$ 5.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 12,44 R$ 4.976,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 400 R$ 12,44 R$ 4.976,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:01:52

ROCAST ROCAST 400 R$ 6,68 R$ 2.672,00 Sim

0020 - BROCA 25 MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 58,92 R$ 17.676,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 300 R$ 59,00 R$ 17.700,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

300 R$ 58,92 R$ 17.676,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 300 R$ 58,92 R$ 17.676,00 Sim
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SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 25 MM TROMPSON 300 R$ 64,91 R$ 19.473,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:36:48

BROCA 25 MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 300 R$ 55,00 R$ 16.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 58,92 R$ 17.676,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 300 R$ 58,92 R$ 17.676,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:02:04

ROCAST ROCAST 300 R$ 72,28 R$ 21.684,00 Sim

0021 - BROCA 100MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 73,72 R$ 36.860,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 500 R$ 73,75 R$ 36.875,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

500 R$ 73,72 R$ 36.860,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 500 R$ 73,72 R$ 36.860,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 100MM TRAMONTINA 500 R$ 81,09 R$ 40.545,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:37:50

BROCA 100MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 500 R$ 65,00 R$ 32.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 73,72 R$ 36.860,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 73,72 R$ 36.860,00 Sim

0022 - BROCA 40MM P CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 55,19 R$ 22.076,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 400 R$ 55,20 R$ 22.080,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

400 R$ 55,19 R$ 22.076,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 400 R$ 55,19 R$ 22.076,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 40MM TRAMONTINA 400 R$ 60,70 R$ 24.280,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:38:22

BROCA 40MM P
CONCRETO

TRAMONTINA 400 R$ 52,00 R$ 20.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 55,19 R$ 22.076,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 400 R$ 55,19 R$ 22.076,00 Sim

0023 - BROCA 53MM P CONCRETO - SERRA COPO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 58,03 R$ 23.212,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 400 R$ 58,90 R$ 23.560,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

400 R$ 58,03 R$ 23.212,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 400 R$ 58,03 R$ 23.212,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 53MM BRASKOKI 400 R$ 63,83 R$ 25.532,00 Sim
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São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:38:57

BROCA 53MM P
CONCRETO -
SERRA COPO

TRAMONTINA 400 R$ 173,50 R$ 69.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 58,03 R$ 23.212,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 400 R$ 58,03 R$ 23.212,00 Sim

0024 - BROCA 8MM P FERRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 14,11 R$ 7.055,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 500 R$ 15,00 R$ 7.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

500 R$ 14,11 R$ 7.055,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 500 R$ 14,11 R$ 7.055,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

ROCAST ROCAST 500 R$ 14,11 R$ 7.055,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 8MM TROMPSON 500 R$ 15,52 R$ 7.760,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:39:29

BROCA 8MM P
FERRO

TRAMONTINA 500 R$ 15,00 R$ 7.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 14,11 R$ 7.055,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 14,11 R$ 7.055,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:02:22

ROCAST ROCAST 500 R$ 10,71 R$ 5.355,00 Sim

0025 - BROCA 10MM P FERRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 11,93 R$ 2.386,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 200 R$ 12,50 R$ 2.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

200 R$ 11,93 R$ 2.386,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 200 R$ 11,93 R$ 2.386,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 10MM TROMPSON 200 R$ 13,12 R$ 2.624,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:41:24

BROCA 10MM P
FERRO

TRAMONTINA 200 R$ 16,70 R$ 3.340,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 11,93 R$ 2.386,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 200 R$ 11,93 R$ 2.386,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:02:41

ROCAST ROCAST 200 R$ 17,51 R$ 3.502,00 Sim

0026 - BROCA 6MM P FERRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 13,46 R$ 2.692,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 200 R$ 13,60 R$ 2.720,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE GOLDEN
LINE/GOLDEN
LINE

200 R$ 13,46 R$ 2.692,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 200 R$ 13,46 R$ 2.692,00 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

ROCAST ROCAST 200 R$ 13,46 R$ 2.692,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BROCA 6MM TROMPSON 200 R$ 14,80 R$ 2.960,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:42:24

BROCA 6MM P
FERRO

TRAMONTINA 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 13,46 R$ 2.692,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 200 R$ 13,46 R$ 2.692,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:02:52

ROCAST ROCAST 200 R$ 6,29 R$ 1.258,00 Sim

0027 - CADEADO 35MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 30,50 R$ 3.050,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

PADO PADO 100 R$ 31,00 R$ 3.100,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PAPAIZ/PAPAIZ 100 R$ 30,50 R$ 3.050,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

PAPAIZ PAPAIZ 100 R$ 30,50 R$ 3.050,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

PADO PADO 100 R$ 30,50 R$ 3.050,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

35MM PILLER 100 R$ 33,55 R$ 3.355,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:43:01

35MM PAPAIZ 100 R$ 32,00 R$ 3.200,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 30,50 R$ 3.050,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PADO PADO 100 R$ 30,50 R$ 3.050,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:03:12

GOLD GOLD 100 R$ 31,45 R$ 3.145,00 Sim

0028 - CADEADO 45 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 35,26 R$ 3.526,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

PADO PADO 100 R$ 36,00 R$ 3.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PAPAIZ/PAPAIZ 100 R$ 35,26 R$ 3.526,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

PAPAIZ PAPAIZ 100 R$ 35,26 R$ 3.526,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:47

PADO PADO 100 R$ 35,26 R$ 3.526,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

45 MM STAM 100 R$ 38,78 R$ 3.878,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:43:28

CADEADO 45 MM PAPAIZ 100 R$ 38,00 R$ 3.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 35,26 R$ 3.526,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PADO PADO 100 R$ 35,26 R$ 3.526,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:03:23

GOLD GOLD 100 R$ 34,63 R$ 3.463,00 Sim

0029 - CADEADO 60MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 70,72 R$ 7.072,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

PADO PADO 100 R$ 71,00 R$ 7.100,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PAPAIZ/PAPAIZ 100 R$ 70,72 R$ 7.072,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

PAPAIZ PAPAIZ 100 R$ 70,72 R$ 7.072,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:48

PADO PADO 100 R$ 70,72 R$ 7.072,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

60MM PADO 100 R$ 77,79 R$ 7.779,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:43:55

CADEADO 60MM PAPAIZ 100 R$ 85,30 R$ 8.530,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 70,72 R$ 7.072,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PADO PADO 100 R$ 70,72 R$ 7.072,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:03:38

GOLD GOLD 100 R$ 67,35 R$ 6.735,00 Sim

0030 - CAIXA DE FERRAMENTAS - COM 5 GAVETAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 50 R$ 215,62 R$ 10.781,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 50 R$ 218,00 R$ 10.900,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE FORTG/FORTG 50 R$ 215,62 R$ 10.781,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 50 R$ 215,62 R$ 10.781,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

COM 5 GAVETAS MARCON 50 R$ 237,18 R$ 11.859,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:44:24

CAIXA DE
FERRAMENTAS -
COM 5 GAVETAS

TRAMONTINA 50 R$ 238,00 R$ 11.900,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 215,62 R$ 10.781,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 215,62 R$ 10.781,00 Sim

0031 - CANO DE 100MM - ESGOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:57:09

PLASTILIT PLASTILIT 1.000 R$ 18,00 R$ 18.000,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 1.000 R$ 97,50 R$ 97.500,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

PASLMETAL PASLMETAL 1.000 R$ 98,00 R$ 98.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 1.000 R$ 97,50 R$ 97.500,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 1.000 R$ 97,50 R$ 97.500,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

100MM KRONA 1.000 R$ 107,25 R$ 107.250,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:46:48

CANO DE 100MM
- ESGOTO

AMANCO 1.000 R$ 98,00 R$ 98.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 1.000 R$ 97,50 R$ 97.500,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 1.000 R$ 97,50 R$ 97.500,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:04:02

TUBOTEC TUBOTEC 1.000 R$ 95,12 R$ 95.120,00 Sim

0032 - CANO DE 40MM - ESGOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:57:28

PLASTILIT PLASTILIT 2.000 R$ 70,62 R$ 141.240,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.000 R$ 38,61 R$ 77.220,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

PASLMETAL PASLMETAL 2.000 R$ 38,65 R$ 77.300,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 2.000 R$ 38,61 R$ 77.220,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 2.000 R$ 38,61 R$ 77.220,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

40MM - ESGOTO KRONA 2.000 R$ 42,47 R$ 84.940,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:46:58

CANO DE 40MM -
ESGOTO

AMANCO 2.000 R$ 48,80 R$ 97.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.000 R$ 38,61 R$ 77.220,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 2.000 R$ 38,61 R$ 77.220,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:04:14

TUBOTEC TUBOTEC 2.000 R$ 40,68 R$ 81.360,00 Sim

0033 - CANO DE 25MM - P AGUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:57:47

PLASTILIT PLASTILIT 1.000 R$ 45,51 R$ 45.510,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 1.000 R$ 20,65 R$ 20.650,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

PASLMETAL PASLMETAL 1.000 R$ 21,00 R$ 21.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 1.000 R$ 20,65 R$ 20.650,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 1.000 R$ 20,65 R$ 20.650,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

25MM - P AGUA AMANCO 1.000 R$ 22,71 R$ 22.710,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:46:40

CANO DE 25MM -
P AGUA

AMANCO 1.000 R$ 31,30 R$ 31.300,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 1.000 R$ 20,65 R$ 20.650,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 1.000 R$ 20,65 R$ 20.650,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:04:26

TUBOTEC TUBOTEC 1.000 R$ 26,18 R$ 26.180,00 Sim

0034 - CARRINHO DE MAO EM METAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 227,42 R$ 34.113,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 150 R$ 228,00 R$ 34.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE TRAMONTINA/TRAMONTINA 150 R$ 227,42 R$ 34.113,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 150 R$ 227,42 R$ 34.113,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:48

MAESTRO MAESTRO 150 R$ 227,42 R$ 34.113,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

EM METAL METALOSO 150 R$ 250,16 R$ 37.524,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:47:25

CARRINHO DE
MAO EM METAL

TRAMONTINA 150 R$ 280,50 R$ 42.075,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 227,42 R$ 34.113,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 150 R$ 227,42 R$ 34.113,00 Sim
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J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:04:38

FISCHER FISCHER 150 R$ 280,50 R$ 42.075,00 Sim

0035 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 40 R$ 13,85 R$ 554,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 40 R$ 14,00 R$ 560,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE TRAMONTINA/TRAMONTINA 40 R$ 13,85 R$ 554,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 40 R$ 13,85 R$ 554,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:48

TRAMONTINA TRAMONTINA 40 R$ 13,85 R$ 554,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1/4 X 6 MAYLE 40 R$ 15,23 R$ 609,20 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:47:48

CHAVE DE
FENDA 1/4 X 6

TRAMONTINA 40 R$ 14,00 R$ 560,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 40 R$ 13,85 R$ 554,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 40 R$ 13,85 R$ 554,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:04:59

NOLL NOLL 40 R$ 11,34 R$ 453,60 Sim

0036 - CIMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 8.500 R$ 47,59 R$ 404.515,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

POTY POTY 8.500 R$ 48,00 R$ 408.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE NASSAU/NASSAU 8.500 R$ 47,59 R$ 404.515,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

POTY POTY 8.500 R$ 47,59 R$ 404.515,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

CIMENTO POTY 8.500 R$ 52,34 R$ 444.890,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:48:29

CIMENTO 50 KG POTY 8.500 R$ 48,80 R$ 414.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 8.500 R$ 47,59 R$ 404.515,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POTY POTY 8.500 R$ 47,59 R$ 404.515,00 Sim

0037 - COLA DE CANO 17G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 5,67 R$ 2.835,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

POLYTUBES POLYTUBES 500 R$ 6,00 R$ 3.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CRONA/CRONA 500 R$ 5,67 R$ 2.835,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 500 R$ 5,67 R$ 2.835,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:48

SILOC SILOC 500 R$ 5,67 R$ 2.835,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

17G POLYTUBES 500 R$ 6,23 R$ 3.115,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:48:54

COLA DE CANO
17G

AMANCO 500 R$ 2,85 R$ 1.425,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 5,67 R$ 2.835,00 Sim
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O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POLYTUBE POLYTUBE 500 R$ 5,67 R$ 2.835,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:05:11

POLYTUBOS POLYTUBOS 500 R$ 2,40 R$ 1.200,00 Sim

0038 - ESCADA EXTENSIVA 12 DEGRAUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 30 R$ 1.257,17 R$ 37.715,10 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

LIDER EM
ESQUADRIA

LIDER EM
ESQUADRIA

30 R$ 1.260,00 R$ 37.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE REAL/REAL 30 R$ 1.257,17 R$ 37.715,10 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

MOR MOR 30 R$ 1.257,17 R$ 37.715,10 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

12 DEGRAUS WB 30 R$ 1.382,88 R$ 41.486,40 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:49:24

ESCADA
EXTENSIVA 12
DEGRAUS

MAESTRO 30 R$ 1.150,00 R$ 34.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 30 R$ 1.257,17 R$ 37.715,10 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 1.257,17 R$ 37.715,10 Sim

0039 - FACAO 16``
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 38,52 R$ 19.260,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

COLLINS COLLINS 500 R$ 38,90 R$ 19.450,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE FERTAK/FERTAK 500 R$ 38,52 R$ 19.260,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 500 R$ 38,52 R$ 19.260,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

FACAO 16`` TROMPSON 500 R$ 42,37 R$ 21.185,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:49:47

FACAO 16`` TRAMONTINA 500 R$ 55,00 R$ 27.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 38,52 R$ 19.260,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 38,52 R$ 19.260,00 Sim

0040 - FECHADURA EXTERNA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 63,88 R$ 12.776,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STAM STAM 200 R$ 65,00 R$ 13.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE SILVANA/SILVANA 200 R$ 63,88 R$ 12.776,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

SOPRANO SOPRANO 200 R$ 63,88 R$ 12.776,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:49

ALIANÇA ALIANÇA 200 R$ 63,88 R$ 12.776,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

EXTERNA MGM 200 R$ 70,26 R$ 14.052,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:50:16

FECHADURA
EXTERNA

SILVANA 200 R$ 75,80 R$ 15.160,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 63,88 R$ 12.776,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

STAM STAM 200 R$ 63,88 R$ 12.776,00 Sim
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0041 - FECHADURA INTERNA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 67,18 R$ 13.436,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STAM STAM 200 R$ 68,00 R$ 13.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE SILVANA/SILVANA 200 R$ 67,18 R$ 13.436,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

SOPRANO SOPRANO 200 R$ 67,18 R$ 13.436,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:49

ALIANÇA ALIANÇA 200 R$ 67,18 R$ 13.436,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

INTERNA MGM 200 R$ 73,89 R$ 14.778,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:50:48

FECHADURA
INTERNA

SILVANA 200 R$ 65,00 R$ 13.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 67,18 R$ 13.436,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

STAM STAM 200 R$ 67,18 R$ 13.436,00 Sim

0042 - FITA ISOLANTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 1.000 R$ 8,46 R$ 8.460,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

3M 3M 1.000 R$ 8,50 R$ 8.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE 3M/3M 1.000 R$ 8,46 R$ 8.460,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

3M 3M 1.000 R$ 8,46 R$ 8.460,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:49

DECOLUX DECOLUX 1.000 R$ 8,46 R$ 8.460,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

ISOLANTE TROMPSON 1.000 R$ 9,30 R$ 9.300,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:51:19

FITA ISOLANTE 3M 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 1.000 R$ 8,46 R$ 8.460,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

3M 3M 1.000 R$ 8,46 R$ 8.460,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:05:38

DECORLUX DECORLUX 1.000 R$ 2,41 R$ 2.410,00 Sim

0043 - FORRO PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 4.000 R$ 30,88 R$ 123.520,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

ARAFORROS ARAFORROS 4.000 R$ 31,00 R$ 124.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO CÚBICO EXTRASUL/EXTRASUL 4.000 R$ 30,88 R$ 123.520,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

FORTLEV FORTLEV 4.000 R$ 30,88 R$ 123.520,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

FORRO PVC PLATIBIL 4.000 R$ 33,96 R$ 135.840,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:51:47

FORRO PVC FORTLEV 4.000 R$ 34,80 R$ 139.200,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 4.000 R$ 30,88 R$ 123.520,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POLIFORT POLIFORT 4.000 R$ 30,88 R$ 123.520,00 Sim
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0044 - IMPERMEABILIZANTE 18L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 130,77 R$ 19.615,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 150 R$ 131,00 R$ 19.650,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO VIAPOL/VIAPOL 150 R$ 130,77 R$ 19.615,50 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VELOZ VELOZ 150 R$ 130,77 R$ 19.615,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

18L QUARTZOLIT 150 R$ 143,84 R$ 21.576,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:52:23

IMPERMEABILIZANTE
18L

SIKA 150 R$ 198,00 R$ 29.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 130,77 R$ 19.615,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

CORAL CORAL 150 R$ 130,77 R$ 19.615,50 Sim

0045 - JOELHO PVC DE 100MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:58:22

PLASTILIT PLASTILIT 250 R$ 13,68 R$ 3.420,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 250 R$ 8,62 R$ 2.155,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 250 R$ 8,90 R$ 2.225,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 250 R$ 8,62 R$ 2.155,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 250 R$ 8,62 R$ 2.155,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:49

KRONA KRONA 250 R$ 8,62 R$ 2.155,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

100MM KRONA 250 R$ 9,48 R$ 2.370,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:53:05

JOELHO PVC DE
100MM

FORTLEV 250 R$ 12,00 R$ 3.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 250 R$ 8,62 R$ 2.155,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 250 R$ 8,62 R$ 2.155,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:05:51

MULTILIT MULTILIT 250 R$ 5,49 R$ 1.372,50 Sim

0046 - JOELHO PVC DE 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:58:39

PLASTILIT PLASTILIT 400 R$ 0,93 R$ 372,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 3,72 R$ 1.488,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 400 R$ 3,80 R$ 1.520,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 400 R$ 3,72 R$ 1.488,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 400 R$ 3,72 R$ 1.488,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

KRONA KRONA 400 R$ 3,72 R$ 1.488,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM KRONA 400 R$ 4,09 R$ 1.636,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:53:26

JOELHO PVC DE
20MM

FORTLEV 400 R$ 3,45 R$ 1.380,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 29 de 332

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 3,72 R$ 1.488,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 400 R$ 3,72 R$ 1.488,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:06:02

MULTILIT MULTILIT 400 R$ 0,48 R$ 192,00 Sim

0047 - JOELHO PVC DE 25MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:58:56

PLASTILIT PLASTILIT 400 R$ 1,14 R$ 456,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 4,42 R$ 1.768,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 400 R$ 4,50 R$ 1.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 400 R$ 4,42 R$ 1.768,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 400 R$ 4,42 R$ 1.768,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

KRONA KRONA 400 R$ 4,42 R$ 1.768,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

25MM KRONA 400 R$ 4,86 R$ 1.944,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:53:48

JOELHO PVC DE
25MM

FORTLEV 400 R$ 4,25 R$ 1.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 4,42 R$ 1.768,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 400 R$ 4,42 R$ 1.768,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:06:13

MULTILIT MULTILIT 400 R$ 0,66 R$ 264,00 Sim

0048 - KIT SERRA COPO DE AÇO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 60 R$ 106,10 R$ 6.366,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

STARRET STARRET 60 R$ 110,00 R$ 6.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

KIT MAX
POWER/MAX
POWER

60 R$ 106,10 R$ 6.366,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

VONDER VONDER 60 R$ 106,10 R$ 6.366,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

COPO DE AÇO FAMASTIL 60 R$ 116,71 R$ 7.002,60 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:54:15

KIT SERRA COPO
DE AÇO

AÇO NOBRE 60 R$ 112,00 R$ 6.720,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 60 R$ 106,10 R$ 6.366,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 60 R$ 106,10 R$ 6.366,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:06:23

ROCAST ROCAST 60 R$ 54,40 R$ 3.264,00 Sim

0049 - LUVA PVC DE 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:59:14

PLASTILIT PLASTILIT 300 R$ 0,99 R$ 297,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 300 R$ 4,25 R$ 1.275,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 Sim
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RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

KRONA KRONA 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM KRONA 300 R$ 4,64 R$ 1.392,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:54:40

LUVA PVC DE
20MM

FORTLEV 300 R$ 4,15 R$ 1.245,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 300 R$ 4,22 R$ 1.266,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:06:41

MULTILIT MULTILIT 300 R$ 0,66 R$ 198,00 Sim

0050 - LUVA PVC DE 40MM - ESGOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
14:59:33

PLASTILIT PLASTILIT 300 R$ 2,97 R$ 891,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 4,92 R$ 1.476,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 300 R$ 5,10 R$ 1.530,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 300 R$ 4,92 R$ 1.476,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TIGRE TIGRE 300 R$ 4,92 R$ 1.476,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

KRONA KRONA 300 R$ 4,92 R$ 1.476,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

40MM - ESGOTO KRONA 300 R$ 5,41 R$ 1.623,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:55:04

LUVA PVC DE
40MM - ESGOTO

FORTLEV 300 R$ 5,35 R$ 1.605,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 4,92 R$ 1.476,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 300 R$ 4,92 R$ 1.476,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:06:50

MULTILIT MULTILIT 300 R$ 1,75 R$ 525,00 Sim

0051 - MACHADO COM CABO DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 76,18 R$ 38.090,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 77,00 R$ 38.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PARABONI/PARABONI 500 R$ 76,18 R$ 38.090,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 76,18 R$ 38.090,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

MACHADO TRAMONTINA 500 R$ 83,79 R$ 41.895,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:55:46

MACHADO COM
CABO DE
MADEIRA

TRAMONTINA 500 R$ 158,00 R$ 79.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 76,18 R$ 38.090,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 76,18 R$ 38.090,00 Sim

0052 - MANGUEIRA 1/2X2MM - PRETA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 6,69 R$ 3.345,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 500 R$ 7,25 R$ 3.625,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO ULTCOMP/ULTCOMP 500 R$ 6,69 R$ 3.345,00 Sim

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:02:59

VALEPLAST VALEPLAST 500 R$ 235,00 R$ 117.500,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 6,69 R$ 3.345,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

NORPLASA NORPLASA 500 R$ 6,69 R$ 3.345,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

MANGUEIRA ARQUA 500 R$ 7,35 R$ 3.675,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:56:11

MANGUEIRA
1/2X2MM - PRETA

TRAMONTINA 500 R$ 7,00 R$ 3.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 6,69 R$ 3.345,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 500 R$ 6,69 R$ 3.345,00 Sim

0053 - SERRA MARMORE 127V 1300W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 10 R$ 470,81 R$ 4.708,10 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

BOSCH BOSCH 10 R$ 471,00 R$ 4.710,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE VONDER/VONDER 10 R$ 470,81 R$ 4.708,10 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

MAKITA MAKITA 10 R$ 470,81 R$ 4.708,10 Sim

GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

36.521.392/0001-
81

28/04/2022 -
16:26:25

ESM01PRO-110v EOS 10 R$ 443,41 R$ 4.434,10 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

127V 1300W GAMMA 10 R$ 517,89 R$ 5.178,90 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:57:18

SERRA
MARMORE 127V
1300W

BOSH 10 R$ 885,00 R$ 8.850,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 10 R$ 470,81 R$ 4.708,10 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 470,81 R$ 4.708,10 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:07:08

CAT CAT 10 R$ 686,29 R$ 6.862,90 Sim

0054 - MARRETA 2KG COM CABO DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 20 R$ 75,99 R$ 1.519,80 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 78,00 R$ 1.560,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE MONFORT/MONFORT 20 R$ 75,99 R$ 1.519,80 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 75,99 R$ 1.519,80 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

TENACE TENACE 20 R$ 75,99 R$ 1.519,80 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

MARRETA 2KG MANFORT 20 R$ 83,58 R$ 1.671,60 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:57:49

MARRETA 2KG
COM CABO DE
MADEIRA

TRAMONTINA 20 R$ 79,00 R$ 1.580,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 20 R$ 75,99 R$ 1.519,80 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 75,99 R$ 1.519,80 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:07:18

NOLL NOLL 20 R$ 99,11 R$ 1.982,20 Sim
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0055 - MARTELO 27
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 30 R$ 23,67 R$ 710,10 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 25,00 R$ 750,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE MONFORT/MONFORT 30 R$ 23,67 R$ 710,10 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 23,67 R$ 710,10 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

MARTELO 27 TRAMONTINA 30 R$ 23,03 R$ 690,90 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:58:10

MARTELO 27 TRAMONTINA 30 R$ 45,00 R$ 1.350,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 30 R$ 23,67 R$ 710,10 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 23,67 R$ 710,10 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:07:54

NOLL NOLL 30 R$ 51,09 R$ 1.532,70 Sim

0056 - PÁCOM CABO Nº2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 50 R$ 44,91 R$ 2.245,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 45,00 R$ 2.250,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PARABONE/PARABONE 50 R$ 44,91 R$ 2.245,50 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:34

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 44,91 R$ 2.245,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 44,91 R$ 2.245,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

Nº2 TRAMONTINA 50 R$ 49,40 R$ 2.470,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:58:36

PÁCOM CABO
Nº2

TRAMONTINA 50 R$ 48,50 R$ 2.425,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 44,91 R$ 2.245,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 44,91 R$ 2.245,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:08:06

RAMADA RAMADA 50 R$ 57,49 R$ 2.874,50 Sim

0057 - PARAFUSADEIRA 127V 18 POSIÇÕES DE TORQUE - SISTEMA REVERSIVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 10 R$ 290,69 R$ 2.906,90 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

BOSCH BOSCH 10 R$ 295,00 R$ 2.950,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DWT/DWT 10 R$ 290,69 R$ 2.906,90 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

MAKITA MAKITA 10 R$ 290,69 R$ 2.906,90 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

PARAFUSADEIRA
127V

BOSCH 10 R$ 319,75 R$ 3.197,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:59:17

PARAFUSADEIRA
127V 18
POSIÇÕES DE
TORQUE

SKILL 10 R$ 838,00 R$ 8.380,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 10 R$ 290,69 R$ 2.906,90 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 290,69 R$ 2.906,90 Sim
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J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:08:21

CAT CAT 10 R$ 685,10 R$ 6.851,00 Sim

0058 - PEDRISCOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 1.300 R$ 105,16 R$ 136.708,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

NATURAL NATURAL 1.300 R$ 110,00 R$ 143.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO CÚBICO PEDRABRASIL/PEDRABRASIL1.300 R$ 105,16 R$ 136.708,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

REGIONAL REGIONAL 1.300 R$ 105,16 R$ 136.708,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

PEDRISCOS KN5 BRASIL 1.300 R$ 115,67 R$ 150.371,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
21:59:54

PEDRISCOS REGIONAL 1.300 R$ 125,00 R$ 162.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 1.300 R$ 105,16 R$ 136.708,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PROPRIA PROPRIA 1.300 R$ 105,16 R$ 136.708,00 Sim

0059 - PENEIRA PARA AREIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 30 R$ 31,70 R$ 951,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

WORKER WORKER 30 R$ 32,00 R$ 960,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE SÃO JORGE/SÃO
JORGE

30 R$ 31,70 R$ 951,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 30 R$ 31,70 R$ 951,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:50

WOLKER WOLKER 30 R$ 32,50 R$ 975,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

PENEIRA MM 30 R$ 34,87 R$ 1.046,10 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:00:27

PENEIRA PARA
AREIA

TIGRE 30 R$ 45,00 R$ 1.350,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 30 R$ 31,70 R$ 951,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 31,70 R$ 951,00 Sim

0060 - PINCEL 2``
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 160 R$ 7,09 R$ 1.134,40 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

ATLAS ATLAS 160 R$ 7,25 R$ 1.160,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE VONDER/VONDER 160 R$ 7,09 R$ 1.134,40 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 160 R$ 7,09 R$ 1.134,40 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:51

WOLKER WOLKER 160 R$ 7,09 R$ 1.134,40 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

PINCEL 2`` ROMA 160 R$ 7,79 R$ 1.246,40 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:00:57

PINCEL 2`` TIGRE 160 R$ 8,00 R$ 1.280,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 160 R$ 7,09 R$ 1.134,40 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

ATLAS ATLAS 160 R$ 7,09 R$ 1.134,40 Sim
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J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:08:34

COMPEL COMPEL 160 R$ 4,76 R$ 761,60 Sim

0061 - PISO CERAMICO 45X45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 4.000 R$ 50,78 R$ 203.120,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

INCOPISOS INCOPISOS 4.000 R$ 52,00 R$ 208.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO FORMIGRES/FORMIGRES 4.000 R$ 50,78 R$ 203.120,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

CERAMICA
BARROSO

CERAMICA
BARROSO

4.000 R$ 50,78 R$ 203.120,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

45X45 VITÓRIA 4.000 R$ 55,85 R$ 223.400,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:01:30

PISO CERAMICO
45X45

IMCOPISO 4.000 R$ 50,00 R$ 200.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 4.000 R$ 50,78 R$ 203.120,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

CERBRAS CERBRAS 4.000 R$ 50,78 R$ 203.120,00 Sim

0062 - PORTA DE FERRO 2,10X0,80
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 40 R$ 355,00 R$ 14.200,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

LIDER EM
ESQUADRIA

LIDER EM
ESQUADRIA

40 R$ 360,00 R$ 14.400,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PORTAL/PORTAL 40 R$ 355,00 R$ 14.200,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

REGIONAL REGIONAL 40 R$ 355,00 R$ 14.200,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

2,10X0,80 METALPAM 40 R$ 390,50 R$ 15.620,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:02:00

PORTA DE
FERRO 2,10X0,80

AÇO NOBRE 40 R$ 375,00 R$ 15.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 40 R$ 355,00 R$ 14.200,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BELFORT BELFORT 40 R$ 355,00 R$ 14.200,00 Sim

0063 - PORTA LISA 0,60X2,10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 50 R$ 224,27 R$ 11.213,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

LIDER EM
ESQUADRIA

LIDER EM
ESQUADRIA

50 R$ 225,00 R$ 11.250,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PORTAL/PORTAL 50 R$ 224,27 R$ 11.213,50 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

ESSENCIALE ESSENCIALE 50 R$ 224,27 R$ 11.213,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,60X2,10 CASTELO FORTE 50 R$ 246,69 R$ 12.334,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:02:27

PORTA LISA
0,60X2,10

C.L.M 50 R$ 298,00 R$ 14.900,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 224,27 R$ 11.213,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

JAMIL JAMIL 50 R$ 224,27 R$ 11.213,50 Sim

0064 - PORTA LISA 0,70X2,10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 50 R$ 195,30 R$ 9.765,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

LIDER EM
ESQUADRIA

LIDER EM
ESQUADRIA

50 R$ 196,00 R$ 9.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PORTAL/PORTAL 50 R$ 195,30 R$ 9.765,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

ESSENCIALE ESSENCIALE 50 R$ 195,30 R$ 9.765,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,70X2,10 CASTELO FORTE 50 R$ 214,83 R$ 10.741,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:03:06

PORTA LISA
0,70X2,10

C.L.M 50 R$ 298,00 R$ 14.900,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 195,30 R$ 9.765,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

JAMIL JAMIL 50 R$ 195,30 R$ 9.765,00 Sim

0065 - PORTA LISA 0,80X2,10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 50 R$ 231,83 R$ 11.591,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

LIDER EM
ESQUADRIA

LIDER EM
ESQUADRIA

50 R$ 232,00 R$ 11.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PORTAL/PORTAL 50 R$ 231,83 R$ 11.591,50 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

ESSENCIALE ESSENCIALE 50 R$ 231,83 R$ 11.591,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,80X2,10 CASTELO FORTE 50 R$ 255,01 R$ 12.750,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:03:38

PORTA LISA
0,80X2,10

C.L.M 50 R$ 320,00 R$ 16.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 231,83 R$ 11.591,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

JAMIL JAMIL 50 R$ 231,83 R$ 11.591,50 Sim

0066 - PREGO 13X15
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 26,43 R$ 2.643,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 26,50 R$ 2.650,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

QUILOGRAMA BELGO/BELGO 100 R$ 26,43 R$ 2.643,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 100 R$ 26,43 R$ 2.643,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:51

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 26,43 R$ 2.643,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

13X15 BELGO 100 R$ 29,07 R$ 2.907,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:04:07

PREGO 13X15 GERDAL 100 R$ 28,00 R$ 2.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 26,43 R$ 2.643,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 26,43 R$ 2.643,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:08:53

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 28,83 R$ 2.883,00 Sim

0067 - PREGO 15X15
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 26,16 R$ 2.616,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 26,50 R$ 2.650,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

QUILOGRAMA BELGO/BELGO 100 R$ 26,16 R$ 2.616,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 100 R$ 26,16 R$ 2.616,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:51

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 26,16 R$ 2.616,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

15X15 BELGO 100 R$ 28,77 R$ 2.877,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:04:32

PREGO 15X15 GERDAL 100 R$ 28,00 R$ 2.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 26,16 R$ 2.616,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 26,16 R$ 2.616,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:09:03

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 26,38 R$ 2.638,00 Sim

0068 - PREGO 15X18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 22,29 R$ 2.229,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 23,00 R$ 2.300,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

QUILOGRAMA BELGO/BELGO 100 R$ 22,29 R$ 2.229,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 100 R$ 22,29 R$ 2.229,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:52

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 22,29 R$ 2.229,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

15X18 BELGO 100 R$ 24,51 R$ 2.451,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:04:56

PREGO 15X18 GERDAL 100 R$ 26,00 R$ 2.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 22,29 R$ 2.229,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 22,29 R$ 2.229,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:09:13

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 26,38 R$ 2.638,00 Sim

0069 - PREGO 17X27
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

QUILOGRAMA BELGO/BELGO 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:52

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

17X27 BELGO 100 R$ 27,48 R$ 2.748,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:05:23

PREGO 17X27 GERDAL 100 R$ 26,00 R$ 2.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 24,99 R$ 2.499,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:09:27

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 25,33 R$ 2.533,00 Sim

0070 - PREGO 18X24
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 28,34 R$ 2.834,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 29,50 R$ 2.950,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

QUILOGRAMA BELGO/BELGO 100 R$ 28,34 R$ 2.834,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 100 R$ 28,34 R$ 2.834,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:52

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 28,34 R$ 2.834,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

18X24 BELGO 100 R$ 31,17 R$ 3.117,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:05:49

PREGO 18X24 GERDAL 100 R$ 29,00 R$ 2.900,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 28,34 R$ 2.834,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 28,34 R$ 2.834,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:09:41

TRIANGULO TRIANGULO 100 R$ 23,04 R$ 2.304,00 Sim

0071 - RASTELO 14 DENTES COM CABO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 50 R$ 47,83 R$ 2.391,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 49,00 R$ 2.450,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE VONDER/VONDER 50 R$ 47,83 R$ 2.391,50 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 47,83 R$ 2.391,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

RASTELO 14 TRAMONTINA 50 R$ 52,61 R$ 2.630,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:06:56

RASTELO 14
DENTES COM
CABO

TRAMONTINA 50 R$ 47,00 R$ 2.350,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 50 R$ 47,83 R$ 2.391,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 47,83 R$ 2.391,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:10:19

RAMADA RAMADA 50 R$ 46,60 R$ 2.330,00 Sim

0072 - REBITADEIRA DE PRESSÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 30 R$ 54,87 R$ 1.646,10 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

IRWIN IRWIN 30 R$ 55,00 R$ 1.650,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PIVETA/PIVETA 30 R$ 54,87 R$ 1.646,10 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

BRASFORT BRASFORT 30 R$ 54,87 R$ 1.646,10 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:52

WOLKER WOLKER 30 R$ 54,87 R$ 1.646,10 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

PRESSÃO FOXLUX 30 R$ 60,35 R$ 1.810,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:07:57

REBITADEIRA DE
PRESSÃO

M.T.X 30 R$ 88,50 R$ 2.655,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 30 R$ 54,87 R$ 1.646,10 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 54,87 R$ 1.646,10 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:10:30

NOLL NOLL 30 R$ 52,84 R$ 1.585,20 Sim
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0073 - REBITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 10.000 R$ 1,19 R$ 11.900,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

CISER CISER 10.000 R$ 121,00 R$ 1.210.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE BAXMAN/BAXMAN 10.000 R$ 1,19 R$ 11.900,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 10.000 R$ 1,19 R$ 11.900,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:52

WURTH WURTH 10.000 R$ 1,19 R$ 11.900,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

REBITE JOMARCA 10.000 R$ 1,30 R$ 13.000,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:08:28

REBITE TRAMONTINA 10.000 R$ 1,15 R$ 11.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 10.000 R$ 1,19 R$ 11.900,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FUSOPAR FUSOPAR 10.000 R$ 1,19 R$ 11.900,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:10:39

DISMA DISMA 10.000 R$ 0,17 R$ 1.700,00 Sim

0074 - REGISTRO DE AGUA 32MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:00:07

PLASTILIT PLASTILIT 100 R$ 30,06 R$ 3.006,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 26,71 R$ 2.671,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 100 R$ 28,00 R$ 2.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PLASTLIT/PLASTLIT 100 R$ 26,71 R$ 2.671,00 Sim

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:03:58

VALEPLAST VALEPLAST 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 100 R$ 26,71 R$ 2.671,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:53

KRONA KRONA 100 R$ 26,71 R$ 2.671,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

32MM VIQUA 100 R$ 29,38 R$ 2.938,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:08:57

REGISTRO DE
AGUA 32MM

FORTLEV 100 R$ 27,00 R$ 2.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 26,71 R$ 2.671,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 100 R$ 26,71 R$ 2.671,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:10:50

VICAP VICAP 100 R$ 14,64 R$ 1.464,00 Sim

0075 - REGISTRO DE AGUA 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:00:26

PLASTILIT PLASTILIT 300 R$ 15,51 R$ 4.653,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 30,28 R$ 9.084,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 300 R$ 31,00 R$ 9.300,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PLASTLIT/PLASTLIT 300 R$ 30,28 R$ 9.084,00 Sim
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PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:04:29

VALEPLAST VALEPLAST 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 300 R$ 30,28 R$ 9.084,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:53

KRONA KRONA 300 R$ 30,28 R$ 9.084,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM VIQUA 300 R$ 33,30 R$ 9.990,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:09:23

REGISTRO DE
AGUA 20MM

FORTLEV 300 R$ 26,00 R$ 7.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 30,28 R$ 9.084,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 300 R$ 30,28 R$ 9.084,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:11:04

VICAP VICAP 300 R$ 6,46 R$ 1.938,00 Sim

0076 - REGISTRO DE AGUA 25MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:00:49

PLASTILIT PLASTILIT 300 R$ 16,71 R$ 5.013,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 26,35 R$ 7.905,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 300 R$ 26,55 R$ 7.965,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PLASTLIT/PLASTLIT 300 R$ 26,35 R$ 7.905,00 Sim

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:05:01

VALEPLAST VALEPLAST 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 300 R$ 26,35 R$ 7.905,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:53

KRONA KRONA 300 R$ 26,35 R$ 7.905,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

25MM VIQUA 300 R$ 28,98 R$ 8.694,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:10:28

REGISTRO DE
AGUA 25MM

FORTLEV 300 R$ 28,00 R$ 8.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 26,35 R$ 7.905,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 300 R$ 26,35 R$ 7.905,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:11:18

VICAP VICAP 300 R$ 6,63 R$ 1.989,00 Sim

0077 - REGISTRO DE AGUA 40MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:01:09

PLASTILIT PLASTILIT 150 R$ 61,17 R$ 9.175,50 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 150 R$ 46,00 R$ 6.900,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PLASTLIT/PLASTLIT 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50 Sim

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:05:39

VALEPLAST VALEPLAST 150 R$ 100,00 R$ 15.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:37

KRONA KRONA 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

40MM VIQUA 150 R$ 50,32 R$ 7.548,00 Sim
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São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:10:17

REGISTRO DE
AGUA 40MM

FORTLEV 150 R$ 41,00 R$ 6.150,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 150 R$ 45,75 R$ 6.862,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:11:29

VICAP VICAP 150 R$ 18,05 R$ 2.707,50 Sim

0078 - REGISTRO DE AGUA 100MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:01:37

TIGRE TIGRE 100 R$ 3.600,00 R$ 360.000,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 159,09 R$ 15.909,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

KRONA KRONA 100 R$ 162,00 R$ 16.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE PLASTLIT/PLASTLIT 100 R$ 159,09 R$ 15.909,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 100 R$ 159,09 R$ 15.909,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

100MM HIDRACONEX 100 R$ 174,99 R$ 17.499,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:10:53

REGISTRO DE
AGUA 100MM

FORTLEV 100 R$ 152,00 R$ 15.200,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 159,09 R$ 15.909,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 100 R$ 159,09 R$ 15.909,00 Sim

0079 - REJUNTE - CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 700 R$ 10,32 R$ 7.224,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 700 R$ 12,00 R$ 8.400,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE ARGALIT/ARGALIT 700 R$ 10,32 R$ 7.224,00 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
13:50:07

SACO 1 KG REBOKIT
/REBOKIT

700 R$ 12,12 R$ 8.484,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

QUARTZOLITE QUARTZOLITE 700 R$ 10,32 R$ 7.224,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:37

PLASTMASSA PLASTMASSA 700 R$ 10,32 R$ 7.224,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

REJUNTE QUARTZOLIT 700 R$ 11,35 R$ 7.945,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:11:29

REJUNTE -
CORES
VARIADAS

QUARTIZOLITE 700 R$ 15,00 R$ 10.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 700 R$ 10,32 R$ 7.224,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 700 R$ 10,32 R$ 7.224,00 Sim

0080 - REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 1/2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 73,92 R$ 22.176,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

BLUKIT BLUKIT 300 R$ 75,00 R$ 22.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE BLUKIT/BLUKIT 300 R$ 73,92 R$ 22.176,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

DECA DECA 300 R$ 73,92 R$ 22.176,00 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:37

CENSI CENSI 300 R$ 73,92 R$ 22.176,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1/2 GRAP 300 R$ 81,31 R$ 24.393,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:11:58

REPARO DE
VALVULA DE
DESCARGA 1/2

HERC 300 R$ 65,00 R$ 19.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 73,92 R$ 22.176,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TIGRE TIGRE 300 R$ 73,92 R$ 22.176,00 Sim

0081 - RIPA EM MADEIRA 2,5X5CMX3M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 5.000 R$ 27,10 R$ 135.500,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:04

CUPIUBA CUPIUBA 5.000 R$ 27,10 R$ 135.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE BRUTA/BRUTA 5.000 R$ 27,10 R$ 135.500,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

MADEPAR MADEPAR 5.000 R$ 27,10 R$ 135.500,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

2,5X5CMX3M LEROYMERIM 5.000 R$ 37,10 R$ 185.500,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:12:36

RIPA EM
MADEIRA
2,5X5CMX3M

REGIONAL 5.000 R$ 32,00 R$ 160.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 5.000 R$ 27,10 R$ 135.500,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PROPRIA PROPRIA 5.000 R$ 27,10 R$ 135.500,00 Sim

0082 - ROLO DE PINTURA 23CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 25,17 R$ 5.034,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

ATLAS ATLAS 200 R$ 25,30 R$ 5.060,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CASTOR/CASTOR 200 R$ 25,17 R$ 5.034,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 200 R$ 25,17 R$ 5.034,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:38

WOLKER WOLKER 200 R$ 25,17 R$ 5.034,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

23CM CONDOR 200 R$ 27,68 R$ 5.536,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:13:04

ROLO DE
PINTURA 23CM

TIGRE 200 R$ 25,00 R$ 5.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 25,17 R$ 5.034,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

ATLAS ATLAS 200 R$ 25,17 R$ 5.034,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:11:51

COMPEL COMPEL 200 R$ 7,48 R$ 1.496,00 Sim

0083 - ROLO DE PINTURA 9CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 13,63 R$ 2.726,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

ATLAS ATLAS 200 R$ 14,00 R$ 2.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CASTOR/CASTOR 200 R$ 13,63 R$ 2.726,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 200 R$ 13,63 R$ 2.726,00 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:38

WOLKER WOLKER 200 R$ 13,63 R$ 2.726,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

9CM ATLAS 200 R$ 14,99 R$ 2.998,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:13:32

ROLO DE
PINTURA 9CM

TIGRE 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 13,63 R$ 2.726,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

ATLAS ATLAS 200 R$ 13,63 R$ 2.726,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:12:03

COMPEL COMPEL 200 R$ 4,06 R$ 812,00 Sim

0084 - ROLO DE LÃ 18CM COM CABO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 26,93 R$ 13.465,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

ATLAS ATLAS 500 R$ 27,00 R$ 13.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CASTOR/CASTOR 500 R$ 26,93 R$ 13.465,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 500 R$ 26,93 R$ 13.465,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:54

WOLKER WOLKER 500 R$ 26,93 R$ 13.465,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

ROLO DE LÃ
18CM

COMPEL 500 R$ 29,62 R$ 14.810,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:14:01

ROLO DE LÃ
18CM COM CABO

TIGRE 500 R$ 25,00 R$ 12.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 26,93 R$ 13.465,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

ATLAS ATLAS 500 R$ 26,93 R$ 13.465,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:12:15

COMPEL COMPEL 500 R$ 3,42 R$ 1.710,00 Sim

0085 - SELADOR E MADEIRA 3,6L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 70 R$ 93,12 R$ 6.518,40 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

SAYERLAC SAYERLAC 70 R$ 95,00 R$ 6.650,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO EUCATEX/EUCATEX 70 R$ 93,12 R$ 6.518,40 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 70 R$ 93,12 R$ 6.518,40 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

3,6L EUCATEX 70 R$ 102,43 R$ 7.170,10 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:14:33

SELADOR E
MADEIRA 3,6L

HIDRACOR 70 R$ 150,00 R$ 10.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 70 R$ 93,12 R$ 6.518,40 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

CORAL CORAL 70 R$ 93,12 R$ 6.518,40 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:12:36

SBRAS SBRAS 70 R$ 27,37 R$ 1.915,90 Sim

0086 - SERROETE 24``
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 20 R$ 82,26 R$ 1.645,20 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 82,00 R$ 1.640,00 Sim
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Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE VONDER/VONDER 20 R$ 82,26 R$ 1.645,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 82,26 R$ 1.645,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:54

TERTAK TERTAK 20 R$ 82,26 R$ 1.645,20 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

24`` TROMPSON 20 R$ 90,48 R$ 1.809,60 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:15:19

SERROETE 24` TRAMONTINA 20 R$ 95,00 R$ 1.900,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 20 R$ 82,26 R$ 1.645,20 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 82,26 R$ 1.645,20 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:13:07

NOLL NOLL 20 R$ 45,29 R$ 905,80 Sim

0087 - SIFÃO SANFONADO DUPLO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 17,53 R$ 5.259,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

BLUKIT BLUKIT 300 R$ 17,55 R$ 5.265,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 300 R$ 17,53 R$ 5.259,00 Sim

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:06:19

VALEPLAST VALEPLAST 300 R$ 50,00 R$ 15.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 300 R$ 17,53 R$ 5.259,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:37

HERCK HERCK 300 R$ 17,53 R$ 5.259,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

SIFÃO PLASBOLIM 300 R$ 19,28 R$ 5.784,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:15:46

SIFÃO
SANFONADO
DUPLO

ASTRA 300 R$ 18,00 R$ 5.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 17,53 R$ 5.259,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 300 R$ 17,53 R$ 5.259,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:13:17

MULTILIT MULTILIT 300 R$ 18,29 R$ 5.487,00 Sim

0088 - SILICONE DE ALTA TEMPERATURA 280G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 35,42 R$ 7.084,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

WURT WURT 200 R$ 35,00 R$ 7.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE WORKER/WORKER 200 R$ 35,42 R$ 7.084,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 200 R$ 35,42 R$ 7.084,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:37

KALA KALA 200 R$ 35,42 R$ 7.084,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

280G TEKBOND 200 R$ 38,96 R$ 7.792,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:16:09

SILICONE DE
ALTA
TEMPERATURA
280G

3M 200 R$ 37,00 R$ 7.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 35,42 R$ 7.084,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TEKBOND TEKBOND 200 R$ 35,42 R$ 7.084,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:13:33

BRASCOLA BRASCOLA 200 R$ 25,67 R$ 5.134,00 Sim
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0089 - SOLVENTE DE 5L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 119,87 R$ 23.974,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

VELOZ VELOZ 200 R$ 119,00 R$ 23.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO ANJO/ANJO 200 R$ 119,87 R$ 23.974,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

MAZA MAZA 200 R$ 119,87 R$ 23.974,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:55

VELOZ VELOZ 200 R$ 119,87 R$ 23.974,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

5L SUVINIL 200 R$ 131,85 R$ 26.370,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:16:41

SOLVENTE DE 5L EUCATEX 200 R$ 138,00 R$ 27.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 119,87 R$ 23.974,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

CORAL CORAL 200 R$ 119,87 R$ 23.974,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:14:10

SMAX SMAX 200 R$ 104,52 R$ 20.904,00 Sim

0090 - SPRAY ANTI FERRUGEM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 15,27 R$ 6.108,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

WURTH WURTH 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE WHITE
LUB/WHITE LUB

400 R$ 15,27 R$ 6.108,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 400 R$ 15,27 R$ 6.108,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

SPRAY LUBFEST 400 R$ 16,79 R$ 6.716,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:17:12

SPRAY ANTI
FERRUGEM

LUBIZART 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 15,27 R$ 6.108,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

WHITE LUB WHITE LUB 400 R$ 15,27 R$ 6.108,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:14:21

WHITE LUB WHITE LUB 400 R$ 16,15 R$ 6.460,00 Sim

0091 - TABUA 20CM X 3M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 4.000 R$ 24,49 R$ 97.960,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

PRACUUBA PRACUUBA 4.000 R$ 24,45 R$ 97.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE BRUTA/BRUTA 4.000 R$ 24,49 R$ 97.960,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

MADEPAR MADEPAR 4.000 R$ 24,49 R$ 97.960,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20CM X 3M LEROYMERIM 4.000 R$ 26,93 R$ 107.720,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:18:32

TABUA 20CM X
3M

CUPIUBA 4.000 R$ 26,00 R$ 104.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 4.000 R$ 24,49 R$ 97.960,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PROPRIA PROPRIA 4.000 R$ 24,49 R$ 97.960,00 Sim
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0092 - TABUA 25CM X 3M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.000 R$ 35,39 R$ 70.780,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

PRACUUBA PRACUUBA 2.000 R$ 35,35 R$ 70.700,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE BRUTA/BRUTA 2.000 R$ 35,39 R$ 70.780,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

MADEPAR MADEPAR 2.000 R$ 35,39 R$ 70.780,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

25CM X 3M LEROYMERIM 2.000 R$ 38,92 R$ 77.840,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:18:37

TABUA 25CM X
3M

CUPIUBA 2.000 R$ 38,00 R$ 76.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.000 R$ 35,39 R$ 70.780,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

PROPRIA PROPRIA 2.000 R$ 35,39 R$ 70.780,00 Sim

0093 - TALHADEIRA 25 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 20 R$ 336,63 R$ 6.732,60 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 36,00 R$ 720,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE FERTAK/FERTAK 20 R$ 336,63 R$ 6.732,60 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 336,63 R$ 6.732,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:55

SÃO RAIMUNDO SÃO RAIMUNDO 20 R$ 336,63 R$ 6.732,60 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

25 CM FERTEC 20 R$ 370,29 R$ 7.405,80 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:19:00

TALHADEIRA 25
CM

FORTLEV 20 R$ 98,00 R$ 1.960,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 20 R$ 336,63 R$ 6.732,60 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 336,63 R$ 6.732,60 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:14:39

ROCAST ROCAST 20 R$ 42,98 R$ 859,60 Sim

0094 - TE DE 100MM - ESGOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:02:15

PLASTILIT PLASTILIT 200 R$ 16,77 R$ 3.354,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 13,67 R$ 2.734,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 200 R$ 14,00 R$ 2.800,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 200 R$ 13,67 R$ 2.734,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 200 R$ 13,67 R$ 2.734,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:55

KRONA KRONA 200 R$ 13,67 R$ 2.734,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

TE DE 100MM FORTLEV 200 R$ 15,03 R$ 3.006,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:19:25

TE DE 100MM -
ESGOTO

FORTLEV 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 13,67 R$ 2.734,00 Sim
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O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 200 R$ 13,67 R$ 2.734,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:14:59

MULTILIT MULTILIT 200 R$ 12,58 R$ 2.516,00 Sim

0095 - TE DE 20MM - AGUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:02:35

PLASTILIT PLASTILIT 400 R$ 1,71 R$ 684,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 400 R$ 2,50 R$ 1.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:55

KRONA KRONA 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

TE DE 20MM KRONA 400 R$ 3,69 R$ 1.476,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:19:47

TE DE 20MM -
AGUA

FORTLEV 400 R$ 3,50 R$ 1.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 400 R$ 3,36 R$ 1.344,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:15:09

MULTILIT MULTILIT 400 R$ 0,71 R$ 284,00 Sim

0096 - TE DE 25MM - AGUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:02:52

PLASTILIT PLASTILIT 400 R$ 2,04 R$ 816,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 400 R$ 2,48 R$ 992,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 400 R$ 3,50 R$ 1.400,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 400 R$ 2,48 R$ 992,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 400 R$ 2,48 R$ 992,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:38

KRONA KRONA 400 R$ 2,48 R$ 992,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

TE DE 25MM KRONA 400 R$ 2,72 R$ 1.088,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:20:10

TE DE 25MM -
AGUA

FORTLEV 400 R$ 3,75 R$ 1.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 400 R$ 2,48 R$ 992,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 400 R$ 2,48 R$ 992,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:15:19

MULTILIT MULTILIT 400 R$ 0,92 R$ 368,00 Sim

0097 - TE DE 32MM - AGUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:03:10

PLASTILIT PLASTILIT 170 R$ 7,89 R$ 1.341,30 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 170 R$ 10,36 R$ 1.761,20 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 170 R$ 6,00 R$ 1.020,00 Sim
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Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 170 R$ 10,36 R$ 1.761,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 170 R$ 10,36 R$ 1.761,20 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:55

KRONA KRONA 170 R$ 10,36 R$ 1.761,20 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

TE DE 32MM KRONA 170 R$ 11,39 R$ 1.936,30 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:20:33

TE DE 32MM -
AGUA

FORTLEV 170 R$ 12,00 R$ 2.040,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 170 R$ 10,36 R$ 1.761,20 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 170 R$ 10,36 R$ 1.761,20 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:15:34

MULTILIT MULTILIT 170 R$ 3,15 R$ 535,50 Sim

0098 - TE DE 40MM - AGUA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:03:30

PLASTILIT PLASTILIT 200 R$ 15,42 R$ 3.084,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 6,12 R$ 1.224,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE KRONA/KRONA 200 R$ 6,12 R$ 1.224,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 200 R$ 6,12 R$ 1.224,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

TE DE 40MM KRONA 200 R$ 6,73 R$ 1.346,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:20:55

TE DE 40MM -
AGUA

FORTLEV 200 R$ 125,80 R$ 25.160,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 6,12 R$ 1.224,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

FORTLEVE FORTLEVE 200 R$ 6,12 R$ 1.224,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:15:46

MULTILIT MULTILIT 200 R$ 7,72 R$ 1.544,00 Sim

0099 - TELHA DE BARRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 20.000 R$ 4,90 R$ 98.000,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

PARÁ CERAMICA PARÁ CERAMICA 20.000 R$ 4,90 R$ 98.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE BRASILIT/BRASILIT 20.000 R$ 4,90 R$ 98.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

CERAMICA
BARROSO

CERAMICA
BARROSO

20.000 R$ 4,90 R$ 98.000,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

BARRO PARANÁ 20.000 R$ 5,39 R$ 107.800,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:21:38

TELHA DE
BARRO

ORIGINAL 20.000 R$ 5,20 R$ 104.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 20.000 R$ 4,90 R$ 98.000,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BARROBOM BARROBOM 20.000 R$ 4,90 R$ 98.000,00 Sim

0100 - TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 6MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.200 R$ 197,95 R$ 435.490,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

BRASILIT BRASILIT 2.200 R$ 197,95 R$ 435.490,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CONFIBRA/CONFIBRA 2.200 R$ 197,95 R$ 435.490,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

BRAZILITE BRAZILITE 2.200 R$ 197,95 R$ 435.490,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1,53 X 1,10 6MM BRASILIT 2.200 R$ 217,74 R$ 479.028,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:22:10

TELHA DE
FIBROCIMENTO
1,53 X 1,10 6MM

BRASILIT 2.200 R$ 198,00 R$ 435.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.200 R$ 197,95 R$ 435.490,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BRASILIT BRASILIT 2.200 R$ 197,95 R$ 435.490,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:16:01

ETERNIT ETERNIT 2.200 R$ 79,83 R$ 175.626,00 Sim

0101 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 100 - 4MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.200 R$ 33,23 R$ 73.106,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

BRASILIT BRASILIT 2.200 R$ 33,23 R$ 73.106,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CONFIBRA/CONFIBRA 2.200 R$ 33,23 R$ 73.106,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

BRAZILITE BRAZILITE 2.200 R$ 33,23 R$ 73.106,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

2,44 X 100 - 4MM BRASILIT 2.200 R$ 36,55 R$ 80.410,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:22:44

TELHA DE
FIBROCIMENTO
2,44 X 100 - 4MM

BRASILIT 2.200 R$ 42,00 R$ 92.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.200 R$ 33,23 R$ 73.106,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BRASILIT BRASILIT 2.200 R$ 33,23 R$ 73.106,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:16:17

ETERNIT ETERNIT 2.200 R$ 103,21 R$ 227.062,00 Sim

0102 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 100 - 4MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 800 R$ 97,70 R$ 78.160,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

BRASILIT BRASILIT 800 R$ 97,70 R$ 78.160,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CONFIBRA/CONFIBRA 800 R$ 97,70 R$ 78.160,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

BRAZILITE BRAZILITE 800 R$ 97,70 R$ 78.160,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

2,44 X 100 - 4MM FORTLEV 800 R$ 107,47 R$ 85.976,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:23:14

TELHA
TRANSPARENTE
2,44 X 100 - 4MM

BRASILIT 800 R$ 99,00 R$ 79.200,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 800 R$ 97,70 R$ 78.160,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BRASILIT BRASILIT 800 R$ 97,70 R$ 78.160,00 Sim

0103 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 100 - 6MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 800 R$ 99,33 R$ 79.464,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

BRASILIT BRASILIT 800 R$ 99,33 R$ 79.464,00 Sim
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Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE CONFIBRA/CONFIBRA 800 R$ 99,33 R$ 79.464,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

BRAZILITE BRAZILITE 800 R$ 99,33 R$ 79.464,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

2,44 X 100 - 6MM FORTLEV 800 R$ 109,26 R$ 87.408,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:24:11

TELHA
TRANSPARENTE
2,44 X 100 - 6MM

BRASILIT 800 R$ 110,00 R$ 88.000,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 800 R$ 99,33 R$ 79.464,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BRASILIT BRASILIT 800 R$ 99,33 R$ 79.464,00 Sim

0104 - TIJOLO 8 FUROS 9X19X29
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 15.000 R$ 2,69 R$ 40.350,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

PARÁ CERAMICA PARÁ CERAMICA 15.000 R$ 2,69 R$ 40.350,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE SMP/SUPREMA 15.000 R$ 2,69 R$ 40.350,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

CERAMICA
BARROSO

CERAMICA
BARROSO

15.000 R$ 2,69 R$ 40.350,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

9X19X29 GUARANI 15.000 R$ 2,95 R$ 44.250,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:24:38

TIJOLO 8 FUROS
9X19X29

REGIONAL 15.000 R$ 2,98 R$ 44.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 15.000 R$ 2,69 R$ 40.350,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

BARROBOM BARROBOM 15.000 R$ 2,69 R$ 40.350,00 Sim

0105 - TINTA 3,6L SINTETICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 85,62 R$ 17.124,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

VERBRAS VERBRAS 200 R$ 85,60 R$ 17.120,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO MEGALIT/MEGALIT 200 R$ 85,62 R$ 17.124,00 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
13:42:38

GALÃO 3,6L ESMALTE
SINTETICO /
SOLERBRAZ

200 R$ 126,12 R$ 25.224,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 200 R$ 85,62 R$ 17.124,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

3,6L SINTETICO DACAR 200 R$ 94,18 R$ 18.836,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:25:18

TINTA 3,6L
SINTETICO

VELOZ 200 R$ 135,50 R$ 27.100,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 85,62 R$ 17.124,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

MAZA MAZA 200 R$ 85,62 R$ 17.124,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:16:39

ZARCROM ZARCROM 200 R$ 99,14 R$ 19.828,00 Sim

0106 - TINTA ACRILICA 18L ANTIMORFO- CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 252,29 R$ 75.687,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

VERBRAS VERBRAS 300 R$ 225,00 R$ 67.500,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO MEGALIT/MEGALIT 300 R$ 252,29 R$ 75.687,00 Sim
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SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
23:50:33

BALDE 18 L SOLVERCRIL /
SOLVERBRAZ

300 R$ 212,12 R$ 63.636,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 300 R$ 252,29 R$ 75.687,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:38

VELOZ VELOZ 300 R$ 252,29 R$ 75.687,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

TINTA EUCALAR 300 R$ 277,51 R$ 83.253,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:26:24

TINTA ACRILICA
18L ANTIMORFO-
CORES VARI

VELOZ 300 R$ 265,00 R$ 79.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 252,29 R$ 75.687,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

EUCATEX EUCATEX 300 R$ 252,29 R$ 75.687,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:16:50

SBRAS SBRAS 300 R$ 150,28 R$ 45.084,00 Sim

0107 - TINTA ACRILICA FOSCO 18L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 250 R$ 305,01 R$ 76.252,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

VERBRAS VERBRAS 250 R$ 305,00 R$ 76.250,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO MEGALIT/MEGALIT 250 R$ 305,01 R$ 76.252,50 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
13:43:01

BALDE 18 L SOLVERCRIL
FOSCO /
SOLVERBRAZ

250 R$ 172,12 R$ 43.030,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 250 R$ 305,01 R$ 76.252,50 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:39

VELOZ VELOZ 250 R$ 305,01 R$ 76.252,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

18L CORAL 250 R$ 335,51 R$ 83.877,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:26:52

TINTA ACRILICA
FOSCO 18L

VELOZ 250 R$ 298,00 R$ 74.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 250 R$ 305,01 R$ 76.252,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

EUCATEX EUCATEX 250 R$ 305,01 R$ 76.252,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:17:00

SBRAS SBRAS 250 R$ 150,28 R$ 37.570,00 Sim

0108 - TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 250 R$ 223,45 R$ 55.862,50 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

VERBRAS VERBRAS 250 R$ 245,00 R$ 61.250,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO MEGALIT/MEGALIT 250 R$ 223,45 R$ 55.862,50 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
23:54:26

BALDE 18 L SEMI BRILHO 18L
/ SOLVERBRAZ

250 R$ 320,12 R$ 80.030,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 250 R$ 223,45 R$ 55.862,50 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

18L CORAL 250 R$ 245,79 R$ 61.447,50 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:27:36

TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO 18L

VELOZ 250 R$ 370,00 R$ 92.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 250 R$ 223,45 R$ 55.862,50 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

EUCATEX EUCATEX 250 R$ 223,45 R$ 55.862,50 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:17:10

VELOZ VELOZ 250 R$ 418,37 R$ 104.592,50 Sim
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0109 - TINTA P PISO 3,6L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 66,97 R$ 20.091,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

VERBRAS VERBRAS 300 R$ 67,00 R$ 20.100,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

GALÃO MEGALIT/MEGALIT 300 R$ 66,97 R$ 20.091,00 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

28/04/2022 -
13:39:28

GALÃO 3,6 L SOLVERPISO 3,6
L/SOLVERBRAZ

300 R$ 63,12 R$ 18.936,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VELOZ VELOZ 300 R$ 66,97 R$ 20.091,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:39

VELOZ VELOZ 300 R$ 66,97 R$ 20.091,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

3,6L HIDRACOR 300 R$ 73,66 R$ 22.098,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:28:08

TINTA P PISO
3,6L

HIDROTINTAS 300 R$ 78,00 R$ 23.400,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 66,97 R$ 20.091,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

MAZA MAZA 300 R$ 66,97 R$ 20.091,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:17:21

SBRAS SBRAS 300 R$ 59,23 R$ 17.769,00 Sim

0110 - TORNEIRA PVC 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 43,07 R$ 12.921,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 300 R$ 43,00 R$ 12.900,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DOAN/DOAN 300 R$ 43,07 R$ 12.921,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 300 R$ 43,07 R$ 12.921,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:39

HERC HERC 300 R$ 43,07 R$ 12.921,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM HERC 300 R$ 47,37 R$ 14.211,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:28:31

TORNEIRA PVC
20MM

HERC 300 R$ 29,00 R$ 8.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 43,07 R$ 12.921,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

LORENZETTI LORENZETTI 300 R$ 43,07 R$ 12.921,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:17:42

HERC HERC 300 R$ 3,94 R$ 1.182,00 Sim

0111 - TORNEIRA DE JARDIM 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

22/04/2022 -
15:04:00

PLASTILIT PLASTILIT 300 R$ 6,96 R$ 2.088,00 Sim

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 300 R$ 9,11 R$ 2.733,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

KRONA KRONA 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DOAN/DOAN 300 R$ 9,11 R$ 2.733,00 Sim

PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA EPP

35.159.991/0001-
34

28/04/2022 -
16:07:32

VALEPLAST VALEPLAST 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

HERC HERC 300 R$ 9,11 R$ 2.733,00 Sim
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J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:39

HERC HERC 300 R$ 9,11 R$ 2.733,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM HERC 300 R$ 10,03 R$ 3.009,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:29:17

TORNEIRA DE
JARDIM 20MM

RIP 300 R$ 12,00 R$ 3.600,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 300 R$ 9,11 R$ 2.733,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

LORENZETTI LORENZETTI 300 R$ 9,11 R$ 2.733,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:17:57

HERC HERC 300 R$ 4,93 R$ 1.479,00 Sim

0112 - TORNEIRA DE METAL P MAQUINA DE LAVAR 3 SAIDAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 80 R$ 76,22 R$ 6.097,60 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

JAPI JAPI 80 R$ 78,00 R$ 6.240,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DOAN/DOAN 80 R$ 76,22 R$ 6.097,60 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

ONEEL ONEEL 80 R$ 76,22 R$ 6.097,60 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:39

HIGIBAN HIGIBAN 80 R$ 76,22 R$ 6.097,60 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

3 SAIDAS DELTA 80 R$ 83,84 R$ 6.707,20 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:29:39

TORNEIRA DE
METAL P
MAQUINA DE
LAVAR 3 S

RIP 80 R$ 79,00 R$ 6.320,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 80 R$ 76,22 R$ 6.097,60 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

LORENZETTI LORENZETTI 80 R$ 76,22 R$ 6.097,60 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:18:08

THOMPSON THOMPSON 80 R$ 50,71 R$ 4.056,80 Sim

0113 - TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 150 R$ 104,64 R$ 15.696,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

JAPI JAPI 150 R$ 105,00 R$ 15.750,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DOAN/DOAN 150 R$ 104,64 R$ 15.696,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

LORENZETTI LORENZETTI 150 R$ 104,64 R$ 15.696,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:40

HIGIBAN HIGIBAN 150 R$ 104,64 R$ 15.696,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM HERC 150 R$ 115,10 R$ 17.265,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:30:12

TORNEIRA DE
PAREDE BICA
MOVEL 20MM

CIVIT 150 R$ 98,00 R$ 14.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 150 R$ 104,64 R$ 15.696,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

LORENZETTI LORENZETTI 150 R$ 104,64 R$ 15.696,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:18:20

HERC HERC 150 R$ 26,23 R$ 3.934,50 Sim

0114 - TORNEIRA INOX P BANHEIRO 20MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 63,54 R$ 12.708,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

JAPI JAPI 200 R$ 65,00 R$ 13.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DOAN/DOAN 200 R$ 63,54 R$ 12.708,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

LORENZETTI LORENZETTI 200 R$ 63,54 R$ 12.708,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:40

HIGIBAN HIGIBAN 200 R$ 65,00 R$ 13.000,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

20MM TRAMONTINA 200 R$ 69,89 R$ 13.978,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:30:35

TORNEIRA INOX
P BANHEIRO
20MM

CIVIT 200 R$ 98,25 R$ 19.650,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 63,54 R$ 12.708,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

LORENZETTI LORENZETTI 200 R$ 63,54 R$ 12.708,00 Sim

0115 - TRELIÇA ARMADA 6M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 500 R$ 99,67 R$ 49.835,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

AÇO CEARENSE AÇO CEARENSE 500 R$ 90,00 R$ 45.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE SMP/SUPREMA 500 R$ 99,67 R$ 49.835,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

GERDAU GERDAU 500 R$ 99,67 R$ 49.835,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

6M 3M 500 R$ 109,63 R$ 54.815,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:31:03

TRELIÇA
ARMADA 6M

GERDAL 500 R$ 95,00 R$ 47.500,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 500 R$ 99,67 R$ 49.835,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

GERDAU GERDAU 500 R$ 99,67 R$ 49.835,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:18:33

MAIA MAIA 500 R$ 61,71 R$ 30.855,00 Sim

0116 - TRENA DE 10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 30 R$ 24,64 R$ 739,20 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

STARRET STARRET 30 R$ 26,00 R$ 780,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE LUFKIN/LUFKIN 30 R$ 24,64 R$ 739,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VONDER VONDER 30 R$ 24,64 R$ 739,20 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

10M SPARTA 30 R$ 27,10 R$ 813,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:31:28

TRENA DE 10M DIMAX 30 R$ 38,00 R$ 1.140,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 30 R$ 24,64 R$ 739,20 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 24,64 R$ 739,20 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:18:45

DIMAX DIMAX 30 R$ 46,60 R$ 1.398,00 Sim

0117 - VASO SANITARIO BRANCO - REDONDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 200 R$ 242,14 R$ 48.428,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

DECA DECA 200 R$ 245,00 R$ 49.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE DEKA/DEKA 200 R$ 242,14 R$ 48.428,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

DECA DECA 200 R$ 242,14 R$ 48.428,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:40

LUZARTE LUZARTE 200 R$ 242,14 R$ 48.428,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

VASO SANTA MARINA 200 R$ 266,35 R$ 53.270,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:31:58

VASO SANITARIO
BRANCO -
REDONDO

LUZART 200 R$ 284,00 R$ 56.800,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 200 R$ 242,14 R$ 48.428,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

DECA DECA 200 R$ 242,14 R$ 48.428,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:18:56

ONIX ONIX 200 R$ 182,41 R$ 36.482,00 Sim

0118 - CANETA DE SOLDA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 30 R$ 110,62 R$ 3.318,60 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

WORKER WORKER 30 R$ 110,00 R$ 3.300,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE SOLDAR/SOLDAR 30 R$ 110,62 R$ 3.318,60 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 110,62 R$ 3.318,60 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

CANETA CIG SOLDAS 30 R$ 121,68 R$ 3.650,40 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:32:41

CANETA DE
SOLDA

FOXLUX 30 R$ 98,00 R$ 2.940,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 30 R$ 110,62 R$ 3.318,60 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 110,62 R$ 3.318,60 Sim

0119 - VEDA CALHA - ADESIVO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 21,81 R$ 2.181,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

QUARTZOLIT QUARTZOLIT 100 R$ 22,00 R$ 2.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE VEDACITY/VEDACITY 100 R$ 21,81 R$ 2.181,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

TIGRE TIGRE 100 R$ 21,81 R$ 2.181,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

VEDA UNIPEGA 100 R$ 23,99 R$ 2.399,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:33:06

VEDA CALHA -
ADESIVO

PULVITEC 100 R$ 23,00 R$ 2.300,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 21,81 R$ 2.181,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 100 R$ 21,81 R$ 2.181,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:19:09

BRASCOLA BRASCOLA 100 R$ 17,49 R$ 1.749,00 Sim

0120 - MANTA AUTO-ADESIVA 10CM X 10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 100 R$ 78,39 R$ 7.839,00 Sim
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E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

WORKER WORKER 100 R$ 79,00 R$ 7.900,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

ROLO DRYKO/DRYKO 100 R$ 78,39 R$ 7.839,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

VEDATUDO VEDATUDO 100 R$ 78,39 R$ 7.839,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:41

KALA KALA 100 R$ 78,39 R$ 7.839,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

10CM X 10M DRYCO 100 R$ 86,22 R$ 8.622,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 100 R$ 78,39 R$ 7.839,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:33:38

MANTA AUTO-
ADESIVA 10CM X
10M

SIKA 100 R$ 85,00 R$ 8.500,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

DENVER DENVER 100 R$ 78,39 R$ 7.839,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:19:20

DRYKO DRYKO 100 R$ 39,92 R$ 3.992,00 Sim

0121 - PORTA SANFONADA BRANCA 0,60 X 2,10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 40 R$ 129,93 R$ 5.197,20 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

ARAFORROS ARAFORROS 40 R$ 130,00 R$ 5.200,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE ARAFORROS/ARAFORROS 40 R$ 129,93 R$ 5.197,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 129,93 R$ 5.197,20 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,60 X 2,10 BELPLAST 40 R$ 142,92 R$ 5.716,80 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 40 R$ 129,93 R$ 5.197,20 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:34:16

PORTA
SANFONADA
BRANCA 0,60 X
2,10

FORTLEV 40 R$ 189,06 R$ 7.562,40 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POLIFORT POLIFORT 40 R$ 129,93 R$ 5.197,20 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:19:37

PLASTILIT PLASTILIT 40 R$ 121,74 R$ 4.869,60 Sim

0122 - PORTA SANFONADA 0,70 X 2,10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 40 R$ 176,67 R$ 7.066,80 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

ARAFORROS ARAFORROS 40 R$ 178,00 R$ 7.120,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE ARAFORROS/ARAFORROS 40 R$ 176,67 R$ 7.066,80 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 176,67 R$ 7.066,80 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,70 X 2,10 BELPLAST 40 R$ 184,33 R$ 7.373,20 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 40 R$ 176,67 R$ 7.066,80 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:34:46

PORTA
SANFONADA 0,70
X 2,10

FORTLEV 40 R$ 189,06 R$ 7.562,40 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POLIFORT POLIFORT 40 R$ 176,67 R$ 7.066,80 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:19:49

PLASTILIT PLASTILIT 40 R$ 129,03 R$ 5.161,20 Sim

0123 - PORTA SANFONADA 0,90 X 2,10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 40 R$ 166,43 R$ 6.657,20 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

ARAFORROS ARAFORROS 40 R$ 190,00 R$ 7.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

UNIDADE ARAFORROS/ARAFORROS 40 R$ 166,43 R$ 6.657,20 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

FORTLEV FORTLEV 40 R$ 166,43 R$ 6.657,20 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

0,90 X 2,10 BELPLAST 40 R$ 183,07 R$ 7.322,80 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 40 R$ 166,43 R$ 6.657,20 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:35:14

PORTA
SANFONADA 0,90
X 2,10

FORTLEV 40 R$ 189,06 R$ 7.562,40 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

POLIFORT POLIFORT 40 R$ 166,43 R$ 6.657,20 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:19:59

PLASTILIT PLASTILIT 40 R$ 154,36 R$ 6.174,40 Sim

0124 - FIO FLEXIVEL 2,5MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.000 R$ 1,97 R$ 3.940,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

SIL SIL 2.000 R$ 2,80 R$ 5.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO TEENFLEX/TEENFLEX 2.000 R$ 1,97 R$ 3.940,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

SIL SIL 2.000 R$ 1,97 R$ 3.940,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

2,5MM CORFIO 2.000 R$ 2,16 R$ 4.320,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.000 R$ 1,97 R$ 3.940,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:35:46

FIO FLEXIVEL
2,5MM

MASTERCABO 2.000 R$ 3,85 R$ 7.700,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

SIL SIL 2.000 R$ 1,97 R$ 3.940,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:20:11

NORTECABO NORTECABO 2.000 R$ 1,34 R$ 2.680,00 Sim

0125 - FIO FLEXIVEL 4MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 1.000 R$ 4,28 R$ 4.280,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

SIL SIL 1.000 R$ 4,60 R$ 4.600,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO TEENFLEX/TEENFLEX 1.000 R$ 4,28 R$ 4.280,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

SIL SIL 1.000 R$ 4,28 R$ 4.280,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:42

NAMBEI NAMBEI 1.000 R$ 4,28 R$ 4.280,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

4MM CORFIO 1.000 R$ 4,70 R$ 4.700,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 1.000 R$ 4,28 R$ 4.280,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:36:23

FIO FLEXIVEL
4MM

COBRECOM 1.000 R$ 5,30 R$ 5.300,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

SIL SIL 1.000 R$ 4,28 R$ 4.280,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:20:22

NORTECABO NORTECABO 1.000 R$ 2,35 R$ 2.350,00 Sim

0126 - FIO ELETRICO 10MM
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.000 R$ 9,52 R$ 19.040,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

SIL SIL 2.000 R$ 10,50 R$ 21.000,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO TEENFLEX/TEENFLEX 2.000 R$ 9,52 R$ 19.040,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

SIL SIL 2.000 R$ 9,52 R$ 19.040,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

10MM CORFIO 2.000 R$ 10,47 R$ 20.940,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.000 R$ 9,52 R$ 19.040,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:36:46

FIO ELETRICO
10MM

COBRECOM 2.000 R$ 9,85 R$ 19.700,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

SIL SIL 2.000 R$ 9,52 R$ 19.040,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:20:34

NORTECABO NORTECABO 2.000 R$ 6,60 R$ 13.200,00 Sim

0127 - FIO FLEXIVEL 1,5MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES
E COMERCIO LTDA

37.251.510/0001-
41

26/04/2022 -
15:57:46

1 NACIONAL 2.000 R$ 2,08 R$ 4.160,00 Sim

E MIRANDA PINHEIRO
EPP

00.609.492/0001-
17

26/04/2022 -
17:00:05

SIL SIL 2.000 R$ 1,70 R$ 3.400,00 Sim

Smp construções 17.853.685/0001-
11

27/04/2022 -
15:09:20

METRO TEENFLEX/TEENFLEX 2.000 R$ 2,08 R$ 4.160,00 Sim

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

23.188.924/0001-
69

28/04/2022 -
16:15:35

SIL SIL 2.000 R$ 2,08 R$ 4.160,00 Sim

J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

21.254.778/0001-
05

28/04/2022 -
16:43:42

NAMBEI NAMBEI 2.000 R$ 2,08 R$ 4.160,00 Sim

SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

07.137.759/0001-
60

28/04/2022 -
22:31:53

1,5MM CORFIO 2.000 R$ 2,28 R$ 4.560,00 Sim

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

07.520.390/0001-
70

28/04/2022 -
22:33:07

outros outros 2.000 R$ 2,08 R$ 4.160,00 Sim

São Benedito Materias
de Construção,
Construtora e Eletros

14.098.166/0001-
05

28/04/2022 -
22:37:08

FIO FLEXIVEL
1,5MM

COBRECOM 2.000 R$ 3,10 R$ 6.200,00 Sim

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-
42

28/04/2022 -
22:42:49

SIL SIL 2.000 R$ 2,08 R$ 4.160,00 Sim

J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

83.913.665/0001-
13

29/04/2022 -
05:20:46

NORTECABO NORTECABO 2.000 R$ 1,05 R$ 2.100,00 Sim

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

J. L. R. Araújo Comércio e Serviços 83.913.665/0001-13 90 dias

E MIRANDA PINHEIRO EPP 00.609.492/0001-17 90 dias

São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros 14.098.166/0001-05 90 dias

J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME 21.254.778/0001-05 90 dias

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 07.137.759/0001-60 90 dias

CINEMATICA ENGENHARIA LTDA 29.410.923/0001-01 90 dias

BENEDITO FERREIRA LOBATO 07.520.390/0001-70 120 dias

SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA 32.652.872/0001-20 90 dias

Smp construções 17.853.685/0001-11 90 dias

PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 35.159.991/0001-34 120 dias

RT MULTI SERVICOS EIRELI 23.188.924/0001-69 90 dias

O. PENA PINHEIRO 20.442.242/0001-42 120 dias

GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 90 dias

SOUZA E FONSECA.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 37.251.510/0001-41 90 dias

POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI 25.191.399/0002-47 90 dias
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Lances Enviados
0001 - ABRACADEIRA BRANA DE NYLON - 200 X 3,6MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 13,17 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 13,20 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:19 13,17 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 13,17 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:42 13,17 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:27:09 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 14,48 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 13,17 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 13,17 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

28/04/2022 - 23:11:35 79,00 (proposta) 29.410.923/0001-01 - CINEMATICA
ENGENHARIA LTDA

Válido

29/04/2022 - 09:45:53 13,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:46:21 13,05 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:47:17 13,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:47:26 12,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:48:16 12,98 29.410.923/0001-01 - CINEMATICA
ENGENHARIA LTDA

Válido

29/04/2022 - 09:48:25 12,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:48:38 12,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:48:55 12,89 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:49:07 12,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:49:32 12,86 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 09:49:43 12,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:49:46 12,85 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:50:04 12,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:51:27 12,75 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:51:33 12,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:51:45 12,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:52:19 12,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:52:25 12,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:53:00 12,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 09:53:06 12,59 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 09:53:21 12,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:53:45 12,55 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:53:55 12,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:54:10 12,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:54:28 12,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:55:02 12,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:55:17 12,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:55:41 12,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:55:45 12,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:56:32 12,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:56:47 12,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:57:06 12,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:57:18 12,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:57:42 12,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:57:56 12,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:58:22 12,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:58:38 12,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:59:02 12,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:59:16 12,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 09:59:39 12,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 09:59:56 12,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:00:13 12,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:00:32 12,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:00:59 12,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:01:16 11,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:01:36 11,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:01:41 11,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:02:21 11,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:02:33 11,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:02:46 11,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:02:55 11,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:03:13 11,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:03:29 11,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:03:57 11,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:04:04 11,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 10:04:29 11,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:04:41 11,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:05:05 11,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:05:16 11,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:05:46 11,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:05:53 11,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:06:12 11,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:06:22 11,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:06:34 11,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:06:42 11,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:07:24 11,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:07:28 11,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:08:06 11,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:08:14 11,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:08:43 11,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:08:52 11,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:09:17 11,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:09:28 11,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:09:54 11,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:10:04 11,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:10:35 11,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:10:44 11,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:11:01 11,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:11:14 11,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:11:41 11,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:11:52 11,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:12:16 11,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:12:22 11,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:12:59 11,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:13:12 10,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:13:35 10,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:13:47 10,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:14:12 10,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:14:29 10,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:14:45 10,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:14:52 10,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:15:23 10,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 61 de 332

29/04/2022 - 10:15:30 10,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 10:15:57 10,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 10:16:08 10,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0002 - ALICATE COM CABO EMBORRACHADO 8``
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 37,22 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 37,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

27/04/2022 - 15:09:19 37,22 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 37,22 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:42 37,22 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 17:40:33 29,07 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,68% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:16:43

28/04/2022 - 21:26:42 48,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 40,94 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

28/04/2022 - 22:33:07 37,22 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 37,22 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:46:27 29,02 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:46:34 29,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:46:53 28,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:47:29 28,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 09:47:46 28,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:48:48 28,88 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:49:00 28,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:49:13 28,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:49:39 28,78 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 09:49:52 28,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:50:11 28,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:51:06 28,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,68% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:16:43

29/04/2022 - 09:51:14 27,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:51:45 27,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:52:02 27,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:52:25 27,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:52:43 27,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:53:07 27,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 09:53:26 27,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:53:46 27,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,68% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:16:43

29/04/2022 - 09:54:01 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:54:19 26,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:54:34 26,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:55:11 26,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:55:24 26,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:55:48 26,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:56:02 26,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:56:38 26,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:56:53 26,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:57:13 26,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:57:23 26,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43
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29/04/2022 - 09:57:50 26,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:58:02 26,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:58:30 26,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:58:44 26,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:59:08 26,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 09:59:22 26,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 09:59:47 26,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:00:37 26,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:01:04 26,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:01:21 26,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:01:44 26,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:01:57 26,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:02:30 26,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 10:02:39 26,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:02:53 26,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:03:01 26,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:03:18 26,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:03:35 26,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:04:04 26,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:04:08 26,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:04:33 26,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:04:45 26,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:05:10 26,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:05:21 26,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:05:52 26,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:05:58 26,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43
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29/04/2022 - 10:06:17 26,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:06:27 26,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:06:38 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:06:46 25,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:07:30 25,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:07:44 25,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:08:11 25,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:08:19 25,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:08:50 25,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:08:57 25,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:09:26 25,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:09:33 25,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:10:00 25,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 10:10:09 25,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:10:41 25,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:10:50 25,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:11:09 25,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:11:20 25,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:11:49 25,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:11:59 25,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:12:21 25,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:12:26 25,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:13:06 25,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:13:16 25,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:13:43 25,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:13:53 25,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43
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29/04/2022 - 10:14:18 25,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:14:34 25,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:14:53 25,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:15:12 25,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:15:28 25,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:15:35 25,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:16:04 25,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:16:12 25,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:16:44 25,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:16:57 25,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:17:33 25,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:17:44 25,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:18:06 25,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 10:18:16 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:19:03 24,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:19:21 24,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:19:30 24,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:19:38 24,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:20:11 24,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:20:32 23,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:20:55 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:21:12 23,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:21:28 23,79 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:21:34 23,78 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:21:50 23,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:21:59 23,94 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 35,68% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:16:43
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29/04/2022 - 10:22:03 23,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:22:24 23,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:22:37 23,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:22:55 23,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:23:00 23,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:23:09 23,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:23:18 23,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:23:31 23,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:23:40 23,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:24:02 23,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:24:15 23,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:24:48 23,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:25:13 23,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43
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29/04/2022 - 10:25:21 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:25:39 22,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:25:48 22,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:26:01 22,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:26:14 22,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:26:42 22,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:27:07 22,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:27:20 22,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:27:36 22,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:27:45 22,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:28:04 22,64 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:28:23 22,63 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:28:42 22,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 10:29:02 22,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:29:28 22,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:29:37 21,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:29:55 21,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:30:17 20,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:30:52 20,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:31:05 20,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:31:54 20,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:32:19 20,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:32:40 20,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:32:54 20,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:33:17 20,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:33:34 20,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43
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29/04/2022 - 10:34:19 20,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:34:34 20,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:34:56 20,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:35:14 20,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:35:36 20,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:35:58 20,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:36:21 20,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:36:29 20,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:36:54 20,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:37:07 20,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:38:10 20,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:38:18 20,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:38:26 20,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 10:38:41 20,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:38:59 20,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:39:14 20,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:39:31 20,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:39:39 19,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:40:10 19,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:40:42 19,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:40:58 19,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:41:09 19,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:41:35 19,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:41:45 19,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:42:09 19,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:42:22 19,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43
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29/04/2022 - 10:42:38 19,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:42:56 19,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:43:06 19,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:43:21 19,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:43:43 19,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:44:01 19,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:44:20 19,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:44:36 19,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:44:56 19,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:45:12 19,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:45:37 19,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:45:50 18,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:46:31 18,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45
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29/04/2022 - 10:46:47 18,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

29/04/2022 - 10:47:07 18,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:57:45

29/04/2022 - 10:47:21 18,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:37:43

0003 - ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO UNIVERSAL
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 20,37 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 21,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

27/04/2022 - 15:09:19 20,37 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 20,37 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:44 20,37 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 17:40:52 8,31 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,18% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:23:48

28/04/2022 - 21:27:53 22,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Cancelado - Foi solicitada diligência para que a empresa comprovasse
que a mesma teria condições de entregar os materiais nos valores
ofertados, a mesma deixou de atender a diligência, sendo assim decido
por desclassificar a empresa no item que a mesma havia sido declarada
vencedora. 10/08/2022 12:46:12

28/04/2022 - 22:31:53 22,40 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

28/04/2022 - 22:33:07 20,37 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 20,37 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - Foi solicitada diligência para que a empresa comprovasse
que a mesma teria condições de entregar os materiais nos valores
ofertados, a mesma deixou de atender a diligência, sendo assim decido
por desclassificar a empresa no item que a mesma havia sido declarada
vencedora. 10/08/2022 15:54:48

29/04/2022 - 09:46:33 8,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12
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29/04/2022 - 09:46:44 8,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:47:02 8,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:47:38 8,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:47:55 8,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:49:01 8,07 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - Foi solicitada diligência para que a empresa comprovasse
que a mesma teria condições de entregar os materiais nos valores
ofertados, a mesma deixou de atender a diligência, sendo assim decido
por desclassificar a empresa no item que a mesma havia sido declarada
vencedora. 10/08/2022 15:54:48

29/04/2022 - 09:49:08 8,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:49:19 8,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:49:46 8,03 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Cancelado - Foi solicitada diligência para que a empresa comprovasse
que a mesma teria condições de entregar os materiais nos valores
ofertados, a mesma deixou de atender a diligência, sendo assim decido
por desclassificar a empresa no item que a mesma havia sido declarada
vencedora. 10/08/2022 12:46:12

29/04/2022 - 09:50:00 8,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:50:17 7,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:51:12 7,90 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,18% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:23:48

29/04/2022 - 09:51:19 7,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:51:54 7,79 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13
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29/04/2022 - 09:52:08 7,78 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:52:34 7,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:52:49 7,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:53:14 7,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:53:31 7,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:53:51 7,50 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 63,18% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:23:48

29/04/2022 - 09:54:05 7,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:54:27 7,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:54:37 7,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:55:17 7,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:55:30 7,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:55:57 7,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:56:06 7,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12
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29/04/2022 - 09:56:43 7,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:56:57 7,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:57:19 7,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:57:28 7,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:57:57 7,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:58:06 7,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:58:39 7,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:58:49 7,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:59:15 7,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 09:59:26 7,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 09:59:52 7,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:00:18 7,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:00:37 7,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13
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29/04/2022 - 10:00:44 6,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:01:10 6,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:01:26 6,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:01:56 6,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:02:04 6,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:02:34 6,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:02:44 6,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:02:59 6,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:03:07 6,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:03:24 6,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:03:39 6,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:04:10 6,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:04:25 6,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12
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29/04/2022 - 10:04:39 6,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:04:49 6,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:05:16 6,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:05:25 6,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:06:00 6,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:06:13 6,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:06:22 6,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:06:32 6,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:06:45 6,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:06:50 6,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:07:39 6,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:07:49 6,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:08:18 6,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13
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29/04/2022 - 10:08:24 6,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:08:56 6,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:09:02 6,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:09:34 6,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:09:50 6,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:10:06 6,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:10:14 6,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:10:50 6,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:10:54 6,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:11:13 6,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:11:24 6,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:11:55 6,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:12:05 6,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12
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29/04/2022 - 10:12:27 6,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:12:43 5,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:13:16 5,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:13:22 5,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:13:49 5,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:13:59 5,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:14:25 5,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:14:38 5,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:15:01 5,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:15:16 5,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:15:36 5,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:15:51 5,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:16:12 5,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 84 de 332

29/04/2022 - 10:16:17 5,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:16:54 5,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:17:02 5,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:17:41 5,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:17:49 5,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:18:13 5,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:18:21 5,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:19:07 5,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:19:25 5,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:19:37 5,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:19:41 5,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12

29/04/2022 - 10:20:24 5,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:13

29/04/2022 - 10:20:36 5,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:12
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0004 - ARAME RECOZIDO Nº18
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 36,16 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 36,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

27/04/2022 - 15:09:19 36,16 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 36,16 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:44 36,16 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:28:19 37,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 39,77 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

28/04/2022 - 22:33:07 36,16 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 36,16 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:46:59 35,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:47:09 35,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:47:50 35,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:48:01 35,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:49:17 35,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:49:24 35,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 09:50:10 35,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:50:22 34,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:52:02 34,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:52:15 34,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:52:43 34,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:52:54 34,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:53:25 34,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:53:36 34,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:54:39 34,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:54:54 34,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:55:25 34,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:55:36 34,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:56:06 34,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 09:56:25 34,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:56:50 34,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:57:02 34,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:57:26 34,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:57:33 34,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:58:04 34,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:58:14 34,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:58:46 34,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:58:53 34,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 09:59:22 34,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 09:59:32 34,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:00:00 34,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:00:23 34,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 10:00:44 34,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:01:07 34,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:01:19 34,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:01:31 34,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:02:05 34,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:02:23 34,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:02:39 34,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:02:50 34,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:03:05 34,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:03:12 33,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:03:30 33,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:03:44 33,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:04:15 33,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 10:04:31 33,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:04:47 33,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:04:54 33,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:05:22 33,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:05:30 33,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:06:06 33,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:06:18 33,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:06:28 33,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:06:37 33,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:06:51 33,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:07:08 33,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:07:43 33,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:07:53 33,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 10:08:26 33,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:08:42 33,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:09:03 33,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:09:19 33,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:09:41 33,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:09:54 33,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:10:15 33,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:10:33 33,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:11:25 33,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:11:43 33,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:12:02 33,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:12:11 33,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:12:33 33,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 10:12:47 33,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:13:23 33,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:13:38 33,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:13:59 33,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:14:16 33,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:14:30 33,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:14:43 33,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:15:10 33,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:15:20 33,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:15:42 33,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:15:56 32,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:16:21 32,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:16:34 32,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 10:17:01 32,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:17:06 32,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:17:52 32,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:18:07 32,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:18:19 32,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:18:26 32,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:19:16 32,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:19:28 32,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:19:46 32,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:20:01 31,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:20:36 31,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:20:54 30,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:21:15 30,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 10:21:29 30,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:22:01 30,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:22:07 30,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:22:33 30,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:22:45 30,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:23:02 30,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:23:23 30,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:23:38 30,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:23:44 30,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:24:11 30,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:24:21 30,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:24:57 30,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:25:17 29,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 10:25:27 29,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:25:43 28,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:25:52 28,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:26:10 28,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:26:24 28,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:26:46 28,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:27:12 28,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:27:26 28,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:27:53 28,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:28:04 28,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:28:19 28,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:28:28 28,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:28:48 28,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 10:29:07 28,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:29:34 28,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:29:42 27,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:30:28 27,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:30:35 27,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:31:26 27,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:31:35 27,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:32:10 27,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:32:23 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:32:50 26,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:33:03 26,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:33:22 26,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:33:39 26,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 10:34:24 26,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:34:42 26,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:35:02 26,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:35:21 26,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:35:43 26,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:35:52 26,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:36:13 26,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:36:36 26,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:37:27 26,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:37:37 26,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:38:20 26,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:38:36 26,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:38:54 26,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 10:39:21 26,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:39:37 26,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:39:44 26,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:40:15 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:40:49 25,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:41:04 25,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:41:14 25,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:41:40 25,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:41:50 25,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:42:16 25,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:42:27 25,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:42:44 25,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:43:01 25,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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29/04/2022 - 10:43:14 25,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:43:40 25,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:43:49 25,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:44:05 25,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:44:27 25,37 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:44:42 25,36 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:45:02 25,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:45:17 25,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:45:46 25,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:45:55 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:46:43 24,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:46:53 24,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:47:36 24,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43
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29/04/2022 - 10:47:55 23,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:48:32 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:48:42 23,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:49:25 23,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:49:35 23,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:50:16 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:50:42 22,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:52:28 22,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:52:36 22,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:53:00 22,79 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:53:11 22,78 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36

29/04/2022 - 10:54:47 22,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
12:58:43

29/04/2022 - 10:54:51 22,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:38:36
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0005 - ARCO PARA SERRA DE CORTAR FERRO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 42,95 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 42,95 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

27/04/2022 - 15:09:19 42,95 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 42,95 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:45 42,95 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 17:41:05 18,70 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,42% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:26:14

28/04/2022 - 21:29:03 43,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 47,24 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

28/04/2022 - 22:33:07 42,95 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 42,95 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 09:46:43 18,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:48:02 18,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:48:20 18,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:49:26 18,54 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:49:58 18,53 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02
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29/04/2022 - 09:50:19 18,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:50:31 18,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:51:22 18,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,42% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:26:14

29/04/2022 - 09:51:38 17,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:52:09 17,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:52:19 17,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:52:51 17,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:53:00 17,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:53:57 17,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,42% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:26:14

29/04/2022 - 09:54:01 17,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:54:10 16,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:54:50 16,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:55:01 16,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02
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29/04/2022 - 09:55:32 16,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:55:41 16,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:56:23 16,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:56:30 16,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:56:58 16,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:57:08 16,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:57:33 16,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:57:39 16,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:58:11 16,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:58:19 16,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:58:54 16,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 09:59:11 16,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 09:59:29 16,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17
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29/04/2022 - 09:59:38 16,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:00:07 16,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:00:28 16,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:00:51 16,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:01:11 16,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:01:29 16,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:01:36 16,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:02:14 16,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:02:29 16,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:03:37 16,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:03:49 16,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:04:21 16,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:04:36 16,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02
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29/04/2022 - 10:04:54 16,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:04:59 16,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:05:37 16,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:05:49 16,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:06:57 16,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:07:13 16,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:07:48 16,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:07:57 16,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:08:33 16,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:08:46 16,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:09:09 16,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:09:24 15,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:09:48 15,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17
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29/04/2022 - 10:09:59 15,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:10:26 15,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:10:37 15,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:11:34 15,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:11:47 15,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:12:08 15,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:12:17 15,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:12:42 15,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:12:54 15,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:13:29 15,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:13:43 15,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:14:05 15,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:14:22 15,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02
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29/04/2022 - 10:14:37 15,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:14:47 15,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:15:15 15,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:15:25 15,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:15:49 15,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:16:05 15,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:16:30 15,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:16:39 15,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:17:25 15,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:17:40 15,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:17:57 15,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:18:11 15,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:19:22 15,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17
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29/04/2022 - 10:19:33 15,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

29/04/2022 - 10:19:56 15,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:00:17

29/04/2022 - 10:20:05 14,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:39:02

0006 - AREIA MÉDIA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 106,46 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 110,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

27/04/2022 - 15:09:19 106,46 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 106,46 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:30:00 118,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 117,10 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

28/04/2022 - 22:33:07 106,46 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - A empresa solicitou desistência item ora declarada
vencedora. 21/06/2022 16:29:27

28/04/2022 - 22:42:49 106,46 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - A empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:37:35

29/04/2022 - 11:03:45 106,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:04:25 106,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - A empresa solicitou desistência item ora declarada
vencedora. 21/06/2022 16:29:27

29/04/2022 - 11:04:44 105,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:05:04 104,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - A empresa solicitou desistência item ora declarada
vencedora. 21/06/2022 16:29:27

29/04/2022 - 11:06:01 103,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:06:26 102,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22
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29/04/2022 - 11:07:54 102,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - A empresa solicitou desistência item ora declarada
vencedora. 21/06/2022 16:29:27

29/04/2022 - 11:08:13 101,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:08:25 101,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:08:54 101,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:09:00 101,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - A empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:37:35

29/04/2022 - 11:09:07 100,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - A empresa solicitou desistência item ora declarada
vencedora. 21/06/2022 16:29:27

29/04/2022 - 11:09:10 100,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:09:21 99,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:09:45 99,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:10:06 98,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:10:49 98,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:11:03 97,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:11:57 97,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:12:09 96,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:12:28 96,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22
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29/04/2022 - 11:12:38 95,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:13:09 95,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:13:39 95,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:14:33 95,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:14:38 94,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:15:09 94,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:15:23 93,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:15:55 93,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:16:10 92,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:17:18 92,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:17:39 91,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:17:56 91,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22
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29/04/2022 - 11:18:13 90,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:18:31 90,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:18:47 89,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:19:22 89,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:19:41 88,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:20:25 88,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:20:36 87,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:20:51 87,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:21:00 86,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:21:30 86,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:21:36 85,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:22:04 85,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22
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29/04/2022 - 11:22:14 84,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:22:40 84,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:22:57 83,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:23:09 83,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:23:34 82,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:23:50 82,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:24:20 81,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:24:34 81,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:24:51 80,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:25:18 80,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:25:36 79,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:26:04 79,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22
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29/04/2022 - 11:26:13 78,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:27:03 78,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:27:15 77,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:27:32 77,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:27:51 76,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:28:12 76,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:28:22 75,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:29:54 75,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:30:16 74,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:31:27 74,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:32:06 73,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:32:46 73,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22
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29/04/2022 - 11:33:06 72,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

29/04/2022 - 11:34:37 72,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, a empresa
anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal
apresentada está com a data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota
fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular as
propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022 13:03:22

29/04/2022 - 11:34:48 71,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 08/06/2022
10:24:15

0007 - ARGAMASSA 20 KG AC2
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 24,98 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 25,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:19 24,98 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 14:06:10 31,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

28/04/2022 - 16:15:34 24,98 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:45 24,98 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:30:35 35,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 27,47 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 24,98 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 24,98 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:03:52 24,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:04:31 24,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:05:03 23,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:05:10 23,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:06:07 22,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:06:52 22,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 11:08:01 22,50 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:08:25 22,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:08:30 21,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:08:42 21,98 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:08:51 21,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:09:06 21,95 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

29/04/2022 - 11:09:26 21,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:10:04 21,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:10:12 21,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0008 - ARGAMASSA 20 KG AC3
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 34,75 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 34,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:51:48

27/04/2022 - 15:09:19 34,75 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 14:09:02 56,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

28/04/2022 - 16:15:34 34,75 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:31:07 49,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 38,22 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 34,75 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 34,75 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:04:36 32,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:05:15 31,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:05:29 31,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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29/04/2022 - 11:08:36 30,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:51:48

29/04/2022 - 11:08:48 30,98 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:08:58 30,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:51:48

29/04/2022 - 11:09:17 30,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:09:31 30,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:51:48

29/04/2022 - 11:10:03 30,93 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

29/04/2022 - 11:10:17 30,92 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:51:48

0009 - ASSENTO SANITARIO REDONDO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 59,00 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 60,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

27/04/2022 - 15:09:19 59,00 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 59,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:45 59,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 17:41:16 28,99 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,58% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:07:43

28/04/2022 - 21:31:38 72,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 64,90 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

28/04/2022 - 22:33:07 59,00 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 59,00 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:03:59 28,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:04:40 28,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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29/04/2022 - 11:08:04 27,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:08:15 27,98 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:08:41 27,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:08:54 27,96 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:09:05 27,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:09:20 27,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:09:38 27,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:10:21 27,74 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:10:37 27,72 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:11:03 27,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:11:10 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:12:14 26,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:12:28 26,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:12:38 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:12:44 25,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:13:19 25,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:13:45 25,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38
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29/04/2022 - 11:14:13 25,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:14:21 25,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:14:43 25,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:14:52 25,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:15:24 25,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:15:46 25,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:15:54 23,85 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,58% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:07:43

29/04/2022 - 11:16:15 23,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:16:18 23,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:16:45 23,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:17:33 23,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:17:44 23,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:18:16 23,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:18:34 23,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:19:14 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:19:33 22,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38
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29/04/2022 - 11:20:31 22,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:20:43 22,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:21:18 22,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:21:31 22,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:21:58 22,57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:22:24 22,56 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:22:45 22,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:23:19 22,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:23:38 22,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:23:53 21,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:24:25 21,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:24:40 20,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:25:05 20,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:25:22 20,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:25:56 20,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:26:18 19,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38
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29/04/2022 - 11:27:11 19,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:27:25 19,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:27:47 19,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:27:58 19,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:28:24 19,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:28:51 19,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

29/04/2022 - 11:30:02 19,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:42:23

29/04/2022 - 11:30:23 19,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:46:38

0010 - BALDE METALICO PARA CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:45 32,84 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 33,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:19 32,84 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 32,84 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 17:41:25 48,82 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

28/04/2022 - 21:32:08 35,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 36,12 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 32,84 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 32,84 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:04:41 32,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:04:47 30,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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29/04/2022 - 11:05:37 29,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:08:07 29,50 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 11:08:15 29,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:08:46 29,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:09:30 29,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:09:37 29,48 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:09:44 29,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:10:30 29,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:10:43 29,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:11:10 29,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:11:35 28,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:12:19 28,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:12:34 28,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:12:54 28,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:13:07 28,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:13:25 28,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:13:51 28,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:14:22 28,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:14:45 28,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:15:38 28,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:15:51 27,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:15:59 40,21 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 11:16:28 27,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:16:50 27,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:17:41 27,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:17:49 27,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:18:24 27,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:18:40 27,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:19:08 27,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:19:25 27,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:20:38 27,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:20:55 27,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:21:25 27,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:21:42 27,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:21:53 27,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 11:22:32 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:22:52 26,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:23:27 26,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:23:42 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:24:16 25,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:25:10 25,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:25:27 25,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:25:48 25,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:25:54 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:27:21 24,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:27:30 24,87 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:28:02 24,77 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:28:18 24,76 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:30:08 24,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:30:29 24,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0011 - BANDEIJA PARA PINTURA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 12,34 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 13,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

27/04/2022 - 15:09:19 12,34 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 12,34 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:45 12,34 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:32:48 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 13,57 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

28/04/2022 - 22:33:07 12,34 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 12,34 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:00:38 8,16 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,54% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:27:56
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29/04/2022 - 11:55:22 8,15 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:56:00 8,14 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:56:51 8,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 11:57:52 8,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 11:59:31 8,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 11:59:48 7,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 11:59:52 6,72 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,54% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:27:56

29/04/2022 - 12:00:22 6,71 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:01:06 6,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:01:25 6,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:01:59 6,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:02:08 6,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:02:46 6,38 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:03:03 6,37 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08
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29/04/2022 - 12:03:39 6,27 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:04:26 6,26 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:04:44 6,16 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:04:57 6,15 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:05:21 6,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:05:39 6,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:05:53 6,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:06:05 5,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:06:49 5,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:07:08 5,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:07:52 5,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:08:10 5,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:09:01 5,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47
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29/04/2022 - 12:09:11 5,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:10:17 5,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:10:37 5,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

29/04/2022 - 12:11:39 5,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:08:47

29/04/2022 - 12:12:05 5,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:08

0012 - BARRA ROSCADA 1/2
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 33,54 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 33,55 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

27/04/2022 - 15:09:19 33,54 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 33,54 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:45 33,54 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:33:14 36,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 36,89 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

28/04/2022 - 22:33:07 33,54 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 33,54 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:00:48 26,84 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 34,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:28:30

29/04/2022 - 11:55:37 26,83 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 11:56:13 26,82 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:56:45 26,72 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 11:57:11 26,71 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:57:58 26,70 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 11:59:43 26,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 11:59:53 26,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 11:59:58 22,11 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 34,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:28:30

29/04/2022 - 12:00:17 22,10 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:01:16 22,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:01:32 21,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:02:08 21,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:02:43 21,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:02:55 21,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:03:08 21,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35
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29/04/2022 - 12:03:46 21,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:04:31 21,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:04:52 21,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:05:02 21,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:05:27 21,34 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:05:45 21,33 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:05:59 21,23 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:06:09 21,22 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:06:58 21,12 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:07:13 21,11 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:08:00 21,01 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:08:15 21,00 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:09:08 20,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22
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29/04/2022 - 12:09:15 20,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:10:25 20,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:10:41 20,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:11:48 20,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:12:10 20,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:13:09 20,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:13:28 20,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:14:09 20,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:14:20 20,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:14:48 20,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:14:57 20,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:15:55 20,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:16:10 20,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35
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29/04/2022 - 12:16:49 20,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:17:03 20,08 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:17:40 20,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:17:51 27,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:17:55 19,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:18:39 19,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:18:51 19,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:19:42 19,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:20:03 19,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:20:51 19,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:21:08 19,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:21:39 19,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:21:52 19,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35
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29/04/2022 - 12:23:01 19,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:23:09 19,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:24:44 19,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:24:52 19,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:25:50 19,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:26:04 19,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:27:09 19,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:27:25 19,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:28:26 19,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:28:32 19,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:29:18 19,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:29:40 18,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:30:01 18,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22
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29/04/2022 - 12:30:13 17,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:30:55 17,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:31:09 17,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:31:52 17,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:32:11 17,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:33:40 17,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:33:56 17,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:34:23 17,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:34:35 17,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:35:47 17,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:35:56 17,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:36:26 17,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:36:36 17,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35
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29/04/2022 - 12:37:29 17,34 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:37:46 17,33 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

29/04/2022 - 12:38:38 14,23 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:22

29/04/2022 - 12:38:46 14,22 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:43:35

0013 - BARRA ROSCADA 1/4
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 26,16 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 26,25 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:07

27/04/2022 - 15:09:19 26,16 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 26,16 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:45 26,16 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:33:41 28,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 28,77 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:51

28/04/2022 - 22:33:07 26,16 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 26,16 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:01:04 6,72 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:29:01

29/04/2022 - 11:56:25 6,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:51
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29/04/2022 - 11:58:03 6,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:07

29/04/2022 - 11:59:57 6,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:51

29/04/2022 - 12:00:05 5,53 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,86% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:29:01

29/04/2022 - 12:00:11 5,52 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:07

29/04/2022 - 12:01:23 5,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,98% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:09:51

29/04/2022 - 12:01:37 5,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:07

0014 - BARRA ROSCADA 1/8
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 38,96 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 38,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:19 38,96 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 38,96 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:46 38,96 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:34:06 37,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 42,85 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 38,96 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 38,96 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:56:19 36,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:56:43 36,85 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:57:10 36,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:57:37 36,74 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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29/04/2022 - 11:57:59 36,69 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:58:11 36,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:59:12 36,65 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:59:28 36,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:59:40 36,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:00:01 35,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:01:39 35,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:01:53 35,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:02:22 35,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:02:50 35,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:03:05 35,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:03:21 35,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:03:59 35,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:04:35 35,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:04:59 35,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:05:08 35,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:05:34 35,34 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:05:50 35,33 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:06:06 35,23 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:06:14 35,22 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:07:04 35,12 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:07:17 35,11 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:08:07 35,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:08:18 34,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:09:14 34,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:09:20 34,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:10:32 34,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:10:46 34,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:11:55 34,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:12:15 34,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:13:29 34,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:13:45 34,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:14:19 34,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:14:25 34,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:14:54 34,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:15:03 34,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 12:16:01 34,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:16:14 34,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:16:54 34,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:17:10 34,08 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:17:46 34,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:18:00 33,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:18:28 33,98 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:18:48 33,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:18:55 33,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:19:17 33,87 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:19:28 33,86 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:19:49 33,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:20:07 33,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:20:57 33,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:21:12 33,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:21:47 33,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:21:58 33,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:23:21 33,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:23:26 33,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:24:35 33,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:24:56 33,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:25:54 33,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:26:08 33,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:27:16 33,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:27:30 33,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:28:32 33,07 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:28:49 33,06 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:29:22 33,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:29:44 32,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:30:15 32,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:30:31 31,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:31:04 31,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:31:14 31,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:31:59 31,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:32:15 31,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 12:33:44 31,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:34:00 31,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:34:28 31,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:34:39 31,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:35:01 31,57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:35:14 31,56 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:35:40 31,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:35:49 31,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:36:33 31,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:36:40 31,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:37:34 31,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:37:51 31,23 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:38:53 31,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:39:06 31,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:40:12 31,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:40:24 30,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:41:01 30,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:41:14 30,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:41:30 30,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:41:44 30,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:42:18 30,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:42:59 30,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0015 - BATENTE P PORTA 0,80 X 2,10M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 95,40 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 95,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 95,40 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 95,40 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:34:38 105,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 104,94 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 95,40 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 95,40 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 11:55:38 95,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 11:57:48 94,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 11:58:13 93,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:58:17 93,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:58:24 92,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:58:59 92,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 11:59:09 91,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 11:59:48 91,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:00:01 90,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 12:00:06 90,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:00:23 90,25 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:00:29 90,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:00:31 90,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 12:00:40 89,99 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:00:52 89,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:01:09 89,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:01:48 88,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:01:51 88,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:02:01 87,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:02:35 87,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:02:57 86,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:03:18 86,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:03:22 86,98 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 12:03:27 85,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:04:08 85,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:04:41 85,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:05:14 85,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:05:35 85,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:06:18 85,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:06:33 85,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:07:10 85,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:07:22 85,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:08:13 85,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:08:22 85,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:09:22 85,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 12:09:37 84,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:10:44 84,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:10:52 84,87 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:12:03 84,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:12:20 84,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:13:39 84,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:13:50 84,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:14:26 84,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:14:42 84,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:15:01 84,38 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:15:09 84,37 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:16:07 84,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:16:18 84,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:17:00 84,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:17:15 84,08 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:17:52 84,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:18:04 83,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:18:56 83,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:19:09 83,88 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:19:20 83,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:19:34 83,86 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:19:59 83,76 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:20:13 83,75 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:21:04 83,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:21:18 83,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:21:56 83,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:22:03 83,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:23:39 82,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:23:45 81,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:24:58 81,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:25:15 81,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:26:09 81,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:26:28 81,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:27:22 81,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:27:35 81,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:29:29 81,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 12:29:48 80,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:31:13 80,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:31:19 80,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0016 - BROCA 10MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 12,07 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 12,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

27/04/2022 - 15:09:20 12,07 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 12,07 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:46 12,04 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:35:10 14,88 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 13,27 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

28/04/2022 - 22:33:07 12,07 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 12,07 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:01:19 9,69 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 12:05:58 9,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:06:07 9,67 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 12:06:36 9,66 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:06:48 9,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:07:17 9,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:07:38 9,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45
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29/04/2022 - 12:08:21 9,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:08:38 9,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:09:32 9,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:09:45 9,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:10:51 9,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:10:57 9,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:12:13 9,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:12:26 9,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:13:51 9,06 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:14:09 9,05 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:14:32 9,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:14:45 8,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:15:08 8,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22
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29/04/2022 - 12:15:14 8,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:16:14 8,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:16:22 8,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:17:06 8,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:17:20 8,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:17:59 8,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:18:10 8,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:19:05 8,47 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:19:38 8,46 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:19:57 10,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:20:11 8,36 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:20:18 8,35 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:21:12 8,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22
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29/04/2022 - 12:21:22 8,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:22:06 8,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:22:20 8,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:24:02 8,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:24:20 8,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:25:04 8,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:25:22 7,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:26:16 7,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:26:33 7,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:27:38 7,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:27:53 7,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:29:10 7,57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:29:36 7,56 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45
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29/04/2022 - 12:31:22 7,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:31:38 7,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:33:01 7,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:33:08 7,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:33:50 7,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:34:05 7,23 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:34:36 7,13 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:34:44 7,12 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:35:25 7,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:35:37 7,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:35:57 7,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:36:15 6,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:37:03 6,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22
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29/04/2022 - 12:37:16 6,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:37:49 6,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:37:55 6,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:39:36 6,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:39:50 6,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:40:18 6,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:40:27 6,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:41:16 6,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:41:39 6,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

29/04/2022 - 12:42:29 6,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:10:22

29/04/2022 - 12:43:04 6,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:44:45

0017 - BR0CA 12MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 16,95 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03
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26/04/2022 - 17:00:04 17,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

27/04/2022 - 15:09:20 16,95 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 16,95 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 16,95 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:35:41 18,68 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 18,64 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 16,95 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 16,95 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:01:31 14,69 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 12:06:53 14,68 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:07:02 14,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:07:32 14,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:07:50 14,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:08:02 14,53 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 12:08:26 14,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:08:42 14,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:09:39 14,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:09:50 14,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:10:58 14,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:11:59 14,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:12:23 14,16 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 12:12:30 14,15 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:13:58 14,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:14:13 13,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:14:38 13,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:14:52 13,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:15:42 13,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:16:03 13,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:16:20 13,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:16:27 13,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:17:12 13,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:17:25 13,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:18:08 13,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:18:15 13,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:19:11 13,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:19:42 13,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:20:06 15,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:20:18 13,06 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:20:22 13,05 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:21:19 13,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 12:21:26 12,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:22:14 12,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:22:24 12,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:24:07 12,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:24:15 12,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:25:11 12,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:25:28 12,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:26:20 12,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:26:37 12,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:27:44 12,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:27:57 12,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:28:15 12,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:28:26 12,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

29/04/2022 - 12:28:44 12,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:28:54 12,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:11:24

0018 - BROCA 6MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 11,06 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 12,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15
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27/04/2022 - 15:09:20 11,06 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 11,06 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 11,06 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:36:04 7,85 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 12,16 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

28/04/2022 - 22:33:07 11,06 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 11,06 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:01:42 4,78 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 12:07:41 4,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:07:55 4,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:08:33 4,57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:08:50 4,56 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:09:47 4,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:09:54 4,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:11:04 4,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:11:54 4,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15
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29/04/2022 - 12:12:32 4,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:13:21 4,23 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:15:32 4,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:15:39 4,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:16:29 4,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:16:48 4,08 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:17:17 4,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:17:29 3,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:18:14 3,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:18:20 3,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:19:19 3,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:19:48 3,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15
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29/04/2022 - 12:20:14 8,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:20:27 3,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:20:40 3,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:21:28 3,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:21:35 3,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:22:26 3,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:22:47 3,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:24:12 3,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:24:24 3,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:25:30 3,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56

29/04/2022 - 12:25:49 3,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

29/04/2022 - 12:26:32 3,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:30:56
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29/04/2022 - 12:26:43 3,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:15

0019 - BROCA 8MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 12,44 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 12,60 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

27/04/2022 - 15:09:20 12,44 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 12,44 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 12,44 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:36:25 12,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 13,68 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

28/04/2022 - 22:33:07 12,44 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 12,44 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:01:52 6,68 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 12:07:05 6,67 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:08:00 6,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:08:13 6,65 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 12:08:39 6,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:08:55 6,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:09:54 6,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44
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29/04/2022 - 12:09:58 6,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:11:13 6,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:11:50 6,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:12:39 6,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:13:16 6,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:15:27 6,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:15:36 6,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:16:34 6,04 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:16:53 6,03 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:17:25 6,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:17:34 5,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:18:19 5,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:18:25 5,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46
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29/04/2022 - 12:19:26 5,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:19:52 5,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:20:34 5,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:20:45 5,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:20:57 8,50 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:22:32 5,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:22:44 5,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:24:17 5,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:24:29 5,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:25:36 5,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:25:54 5,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:26:38 5,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:26:48 5,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 153 de 332

29/04/2022 - 12:27:58 5,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:28:16 5,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:28:52 5,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:28:59 4,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:29:50 4,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:30:07 4,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:31:30 4,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:31:44 4,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:32:45 4,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:33:03 4,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:34:11 4,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:34:26 4,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:36:10 4,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44
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29/04/2022 - 12:36:19 4,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

29/04/2022 - 12:38:08 4,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:12:44

29/04/2022 - 12:38:25 3,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:45:46

0020 - BROCA 25 MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 58,92 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 59,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 58,92 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 58,92 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:36:48 55,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 64,91 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 58,92 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 58,92 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:02:04 72,28 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 12:07:23 54,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 12:08:04 53,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:08:51 53,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:09:04 53,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:10:02 53,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:10:15 53,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:11:21 53,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:11:45 53,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:12:51 53,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:13:11 53,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:15:20 53,14 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:15:32 53,13 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:16:41 53,03 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 155 de 332

29/04/2022 - 12:16:58 53,02 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:17:33 53,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:17:38 52,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:18:30 52,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:18:45 52,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:19:33 52,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:19:58 52,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:20:42 52,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:20:49 52,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:21:09 52,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 12:21:31 51,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:22:43 51,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:22:52 51,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:24:24 51,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:24:34 51,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:25:42 51,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:25:58 51,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:26:45 51,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:26:53 51,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:28:03 51,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:28:21 51,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:28:58 51,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:29:04 51,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:30:25 51,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:30:39 50,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:31:40 50,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:31:48 50,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:32:41 50,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:32:59 50,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:34:17 50,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:34:30 50,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:34:47 50,37 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:35:19 50,36 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:35:35 50,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:35:42 50,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:36:20 50,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 12:36:45 50,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:38:16 50,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:38:29 50,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:39:43 50,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:39:55 49,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:40:44 49,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:40:56 49,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:41:25 49,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:41:33 49,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 12:42:45 49,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 12:43:09 49,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0021 - BROCA 100MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 73,72 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 73,75 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 73,72 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 73,72 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:37:50 65,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 81,09 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 73,72 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 73,72 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:47:22 64,99 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:47:35 64,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:47:43 64,97 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:48:28 64,96 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:48:55 64,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:49:23 64,93 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:49:41 64,92 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:49:51 60,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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29/04/2022 - 14:50:07 59,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:51:05 58,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:52:08 58,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:52:17 57,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:53:10 57,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:53:22 56,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:54:06 56,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:54:22 56,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:54:58 56,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:55:17 55,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:55:49 55,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:56:03 54,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:56:16 54,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:56:30 53,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:57:04 53,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:22 53,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:57:48 53,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:58 52,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:58:24 52,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:39 51,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:01 51,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:59:18 50,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:35 50,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:59:52 49,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:16 49,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:00:34 49,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:48 49,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:01:00 48,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:02:22 48,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:02:33 48,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:03:09 48,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:03:27 48,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:03:55 48,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:04:08 47,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:05:03 47,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:05:11 46,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:06:26 46,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 15:06:41 45,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:07:48 45,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:07:56 45,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:08:34 45,96 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:09:19 45,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:09:59 45,94 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:10:31 45,93 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:11:24 45,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:11:38 44,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:12:30 44,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:12:43 44,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:13:01 44,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:13:33 44,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0022 - BROCA 40MM P CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 55,19 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 55,20 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 55,19 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 55,19 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:38:22 52,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 60,70 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 55,19 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 55,19 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:47:36 51,99 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:47:45 51,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:49:37 51,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:49:47 51,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:50:02 50,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:50:16 49,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:50:29 49,98 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 14:50:49 49,97 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:51:11 49,96 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:51:56 49,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:52:13 49,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:53:19 49,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:53:27 48,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:54:16 48,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:54:27 48,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:55:04 48,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:55:21 47,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:55:57 47,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:56:07 46,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:56:29 46,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:56:36 46,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:57:10 46,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:27 46,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:57:56 46,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:04 46,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:58:30 46,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:43 46,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:08 46,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:59:22 45,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:42 45,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:59:57 45,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:21 45,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:00:40 45,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:55 45,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:01:08 45,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:02:26 45,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:02:37 44,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:03:18 44,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:03:31 44,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:04:02 44,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:04:17 43,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:04:55 43,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:05:15 42,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:06:29 42,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 15:06:45 41,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:07:57 41,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:08:15 41,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:08:39 41,96 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:09:23 41,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:10:02 41,94 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:10:37 41,93 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:11:30 41,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:11:44 40,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:12:50 40,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:13:01 40,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0023 - BROCA 53MM P CONCRETO - SERRA COPO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 58,03 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 58,90 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 58,03 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 58,03 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:38:57 173,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 63,83 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 58,03 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 58,03 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:47:46 58,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:48:34 57,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:49:46 57,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:49:52 57,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:50:08 55,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:50:23 54,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:50:39 54,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:51:16 54,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 14:51:30 54,92 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:51:59 54,91 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:52:06 54,90 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:52:23 54,89 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:52:33 54,75 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:52:39 54,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:52:45 54,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:52:59 54,70 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:53:03 54,73 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:53:08 54,65 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:53:17 54,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:53:22 54,60 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:53:31 54,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:53:54 54,55 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:54:01 54,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:54:07 54,49 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:54:25 54,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:54:35 54,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:54:49 54,26 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:54:57 54,25 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:55:06 53,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:55:11 54,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:55:21 52,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:55:25 51,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:56:03 51,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:56:13 50,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:56:41 50,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:02 50,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:57:17 50,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:32 50,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:58:03 50,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:09 50,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:58:35 50,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:48 50,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:17 50,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 14:59:26 49,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:48 49,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:00:02 49,87 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:29 49,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:00:45 49,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:01:02 49,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:01:15 49,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:02:28 49,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:02:42 48,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:03:25 48,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:03:36 48,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:04:38 48,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:04:52 47,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:05:11 47,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:05:22 47,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:06:32 47,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:06:49 46,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:08:07 46,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:08:20 46,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:08:45 46,93 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:09:31 46,92 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:10:04 46,91 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:10:42 46,90 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:11:33 46,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:11:48 45,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:12:55 45,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:13:07 45,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0024 - BROCA 8MM P FERRO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 14,11 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 15,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

27/04/2022 - 15:09:20 14,11 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28
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28/04/2022 - 16:15:34 14,11 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 14,11 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:39:29 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 15,52 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

28/04/2022 - 22:33:07 14,11 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 14,11 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:02:22 10,71 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:31:54

29/04/2022 - 14:47:50 10,70 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:47:59 11,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:49:57 10,69 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:50:16 10,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:50:32 9,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:50:47 9,98 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:51:20 9,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:51:42 9,96 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:52:01 9,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:53:31 9,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41
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29/04/2022 - 14:53:51 9,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:54:25 9,50 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:31:54

29/04/2022 - 14:54:37 9,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:54:45 9,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:55:06 9,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:31:54

29/04/2022 - 14:55:30 8,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:56:09 8,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:56:20 8,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:56:47 8,79 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:57:06 8,78 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:57:22 8,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:57:37 8,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:58:12 8,57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41
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29/04/2022 - 14:58:21 8,80 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 37,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:31:54

29/04/2022 - 14:58:29 8,56 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:58:40 8,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:58:54 8,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:59:22 8,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 14:59:31 8,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 14:59:57 8,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 15:00:07 8,23 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 15:00:35 8,13 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 15:00:49 8,12 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 15:01:08 8,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41

29/04/2022 - 15:01:20 7,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

29/04/2022 - 15:02:31 7,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:13:41
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29/04/2022 - 15:02:46 7,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:11

0025 - BROCA 10MM P FERRO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 11,93 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 12,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 11,93 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 11,93 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:41:24 16,70 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 13,12 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 11,93 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 11,93 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:02:41 17,51 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 14:48:10 11,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:48:38 10,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:48:59 10,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:49:56 10,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:50:08 10,88 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:50:25 10,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 14:50:37 9,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:51:02 9,98 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 14:51:24 9,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:51:37 9,96 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 14:51:57 9,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:53:36 9,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:53:55 9,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:54:34 14,42 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 14:54:43 9,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:54:51 9,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 14:55:42 9,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:56:25 9,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:56:54 9,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:15 9,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:57:29 9,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:57:41 9,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:58:17 9,37 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:34 9,36 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:58:44 9,26 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:58:59 9,25 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 14:59:27 9,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 14:59:35 9,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:04 9,04 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:00:12 9,03 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:00:40 9,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:00:54 8,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:01:15 8,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:01:25 8,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:02:37 8,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:02:52 8,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0026 - BROCA 6MM P FERRO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 13,46 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 13,60 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

27/04/2022 - 15:09:20 13,46 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 13,46 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 13,46 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:42:24 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 14,80 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21
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28/04/2022 - 22:33:07 13,46 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 13,46 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:02:52 6,29 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,52% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:32:22

29/04/2022 - 15:17:56 10,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 15:18:42 6,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:21:01 6,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:21:27 6,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:21:33 5,18 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,52% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:32:22

29/04/2022 - 15:21:54 5,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:22:20 5,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:22:28 5,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:23:33 5,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:23:48 5,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:24:19 5,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21
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29/04/2022 - 15:24:27 4,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:25:23 4,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:25:52 4,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:26:25 4,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:26:43 4,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:27:56 4,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:28:12 4,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:29:09 4,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:29:31 4,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:30:07 4,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:30:16 4,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:31:11 4,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:31:19 4,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35
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29/04/2022 - 15:31:30 4,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:31:39 4,23 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:32:07 4,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:32:22 4,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:32:54 4,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:33:06 4,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:33:16 4,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:34:39 3,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:35:11 3,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:35:32 3,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:36:07 3,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21

29/04/2022 - 15:36:24 3,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

29/04/2022 - 15:36:40 3,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:14:21
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29/04/2022 - 15:37:17 3,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:46:35

0027 - CADEADO 35MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 30,50 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 31,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 30,50 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 30,50 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 30,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:43:01 32,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 33,55 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 30,50 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 30,50 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:03:12 31,45 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:18:07 30,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 15:18:34 29,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:19:24 29,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:20:20 29,84 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:20:49 29,80 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:21:06 29,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:21:12 29,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:21:20 29,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:21:39 25,90 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:21:51 25,89 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:21:58 25,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:22:29 25,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:22:48 25,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:23:37 25,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:23:53 25,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:24:23 25,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 15:24:34 25,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:25:10 25,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:25:57 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:26:30 24,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:26:48 24,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:27:45 24,69 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:28:05 24,68 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:14 24,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:29:26 24,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:58 24,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:08 24,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:31:01 24,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:31:13 24,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:31:34 24,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:31:44 24,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:32:03 24,07 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:32:12 24,06 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:32:49 24,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:11 23,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:21 23,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:36 23,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:43 23,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:05 23,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:15 23,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:26 23,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:39 23,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:43 23,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:35:06 23,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:35:15 23,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:35:50 23,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:36:09 23,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:37:50 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:38:08 22,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:58 22,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:39:09 22,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:39:37 22,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:39:58 22,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 15:40:30 22,17 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:40:39 22,16 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:40:57 22,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:41:06 21,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:42:20 21,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:42:32 21,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:43:54 21,87 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:44:07 21,86 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0028 - CADEADO 45 MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 35,26 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 36,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 35,26 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 35,26 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:47 35,26 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:43:28 38,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 38,78 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 35,26 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 35,26 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:03:23 34,63 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:18:08 34,50 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:18:21 34,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 15:18:28 33,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:18:57 33,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:19:20 33,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:19:36 33,75 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:20:07 33,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:20:38 33,65 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:21:13 33,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:21:19 33,55 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:21:25 33,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 15:21:32 33,50 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:21:45 28,52 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:22:03 28,51 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:22:22 28,50 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:22:35 28,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:22:44 28,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:22:55 28,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:23:21 28,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:23:27 28,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:23:44 28,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:23:58 28,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:24:38 28,07 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:24:52 28,06 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:25:01 28,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:25:09 27,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:25:30 27,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:26:02 27,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:26:35 27,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:26:53 27,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:27:24 27,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:27:54 27,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:28:04 27,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:28:18 27,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:00 27,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:29:06 27,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:23 27,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:29:36 27,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:52 27,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:13 27,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:30:27 27,08 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:35 27,07 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:30:56 27,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:31:08 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:31:40 26,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:31:49 26,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:31:58 26,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 15:32:16 26,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:32:45 26,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:16 26,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:30 26,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:45 26,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:56 26,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:15 26,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:20 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:30 25,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:44 25,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:35:09 25,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:35:18 25,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:35:36 25,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:36:12 25,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:36:29 25,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:37:46 25,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:38:03 25,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:16 25,47 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:38:24 25,46 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:35 25,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:39:05 25,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:39:47 22,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:40:02 22,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:41:14 22,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:41:23 21,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:42:35 21,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:43:18 21,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0029 - CADEADO 60MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 70,72 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 71,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 70,72 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 70,72 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:48 70,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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28/04/2022 - 21:43:55 85,30 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 77,79 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 70,72 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 70,72 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:03:38 67,35 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:18:22 67,30 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:18:37 65,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 15:19:47 64,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:19:58 64,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:21:30 64,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:21:50 55,47 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:22:08 55,46 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:22:59 55,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:23:15 55,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:23:51 55,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:24:03 55,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:24:43 55,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:24:56 55,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:25:35 55,07 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:26:07 55,06 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:26:39 55,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:26:57 54,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:27:17 54,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:27:58 54,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:28:28 54,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:28:38 54,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:28:50 54,57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:29:02 54,56 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:31 54,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:29:43 54,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:30:13 54,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:23 54,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:30:35 54,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:53 54,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 15:31:45 54,08 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:31:55 54,07 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:32:12 54,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:32:28 53,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:02 53,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:21 53,87 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:37 53,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:54 53,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:02 53,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:20 53,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:51 53,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:35:21 53,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:36:32 53,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:36:54 53,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:37:39 53,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:37:50 53,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:00 53,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:38:13 53,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:31 53,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:38:59 52,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:39:29 52,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:40:07 52,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:40:42 52,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:40:58 52,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:42:42 52,67 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:43:22 52,66 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:45:14 52,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:45:28 52,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:46:48 52,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:47:03 51,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:47:17 51,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:47:28 51,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:47:47 51,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:48:25 51,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:48:47 51,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:49:09 51,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:49:49 51,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 15:50:15 51,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:50:35 51,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:50:58 50,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:51:17 50,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:51:29 49,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:51:43 49,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:51:51 48,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:52:19 48,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:52:36 48,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:52:45 48,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:52:55 48,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:54:08 48,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:54:33 48,08 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:54:42 48,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:54:57 47,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0030 - CAIXA DE FERRAMENTAS - COM 5 GAVETAS
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 215,62 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 218,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 215,62 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 215,62 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:44:24 238,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 237,18 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 215,62 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 215,62 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:18:13 215,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:18:35 213,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 15:18:56 200,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 15:19:41 199,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:20:03 198,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 15:20:16 198,97 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 15:20:38 198,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:21:38 197,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:23:11 197,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:23:22 196,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:23:58 196,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:24:10 195,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:24:54 195,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:25:02 195,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:25:46 195,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:26:11 194,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:26:47 194,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:27:03 193,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:28:42 193,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:28:57 192,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:29:40 192,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:29:48 192,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:30:20 192,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:28 191,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:30:50 191,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:30:59 191,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:31:53 191,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:32:04 190,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:32:25 190,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:32:32 190,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:11 190,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:27 189,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:33:50 189,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:33:59 189,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:09 189,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:34:36 189,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:34:58 189,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:35:25 189,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:36:23 189,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:36:35 188,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:37:33 188,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:37:57 188,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:10 188,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 15:38:17 188,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:38:40 188,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:38:55 187,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:39:14 187,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:39:28 187,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:40:19 187,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:40:32 187,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:40:49 187,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:41:03 186,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:42:47 186,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:43:34 186,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:44:55 186,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:45:05 185,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:45:43 185,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:46:00 184,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:46:39 184,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:46:58 183,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:47:07 180,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:47:22 179,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:47:42 179,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:48:30 178,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:48:56 178,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:49:15 177,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:49:36 177,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:49:49 176,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:49:53 176,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:50:10 175,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:50:27 175,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:50:33 174,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:50:40 174,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:50:53 173,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:51:22 173,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:51:33 172,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:51:48 172,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:51:55 171,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:52:13 171,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:52:30 170,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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29/04/2022 - 15:52:38 170,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:53:00 169,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:53:15 169,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:53:33 168,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:53:53 168,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:54:06 167,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:54:16 167,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:54:28 166,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:54:37 166,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:55:01 165,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 15:55:33 165,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 15:55:46 164,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0031 - CANO DE 100MM - ESGOTO
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:57:09 18,00 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 81,54% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:14

26/04/2022 - 15:57:46 97,50 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 98,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:42:42

27/04/2022 - 15:09:20 97,50 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 97,50 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:46:48 98,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 107,25 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 97,50 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 97,50 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:04:02 95,12 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:20:50

29/04/2022 - 15:59:48 17,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:42:42

29/04/2022 - 16:07:38 78,33 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:20:50
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0032 - CANO DE 40MM - ESGOTO
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:57:28 70,62 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 38,61 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 38,65 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 38,61 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 38,61 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:46:58 48,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 42,47 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 38,61 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 38,61 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:04:14 40,68 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 15:59:55 38,60 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:00:05 38,55 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:01:19 38,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:01:32 38,49 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:02:12 38,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:02:47 38,45 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:03:15 38,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:03:29 38,40 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:03:45 38,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:03:54 38,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:04:14 52,97 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

29/04/2022 - 16:04:22 38,33 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:04:28 38,32 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:05:13 38,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:05:18 37,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:05:42 37,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:05:50 37,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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29/04/2022 - 16:05:56 36,99 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:06:10 36,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:06:29 36,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:07:06 36,90 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:07:12 36,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:07:20 36,75 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:07:28 36,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:07:43 35,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:07:48 33,50 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 16:08:01 33,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:09:47 33,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:10:57 33,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0033 - CANO DE 25MM - P AGUA
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:57:47 45,51 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 20,65 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 21,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

27/04/2022 - 15:09:20 20,65 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 20,65 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:46:40 31,30 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 22,71 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 20,65 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 20,65 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:04:26 26,18 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 16:00:00 20,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:00:20 20,63 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:01:37 20,60 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:01:49 20,59 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:02:06 20,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:02:33 20,55 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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29/04/2022 - 16:03:17 20,45 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:03:21 20,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:03:39 20,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:03:54 20,40 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:04:01 20,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:04:06 20,38 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:04:17 20,37 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:04:23 34,13 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

29/04/2022 - 16:04:30 20,36 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:04:49 19,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:05:07 18,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:06:00 18,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 16:06:14 17,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:50:11

29/04/2022 - 16:07:54 21,56 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

0034 - CARRINHO DE MAO EM METAL
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 227,42 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 228,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

27/04/2022 - 15:09:20 227,42 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 227,42 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:48 227,42 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:47:25 280,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 250,16 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 227,42 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 227,42 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:04:38 280,50 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 16:00:05 227,41 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:00:31 225,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:01:45 223,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 16:01:59 222,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:02:21 222,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:02:55 221,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:03:29 220,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:03:43 220,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:04:08 219,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:04:15 219,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:04:23 218,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:04:38 218,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:05:04 217,99 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:05:13 217,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:05:32 217,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:06:03 217,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:06:14 215,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 16:06:20 214,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:06:40 213,99 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:06:51 211,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:07:17 210,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, uma vez que
alegaram que ofertaram lance de forma equivocada. 21/06/2022
16:52:45

29/04/2022 - 16:08:00 231,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

0035 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 13,85 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 14,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 13,85 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 13,85 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:48 13,85 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:47:48 14,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 15,23 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 13,85 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 13,85 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:04:59 11,34 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 16:00:10 11,33 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:00:47 11,32 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:01:51 11,31 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:01:57 11,30 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:02:15 11,29 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:02:26 11,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:02:50 11,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:03:34 11,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:06:26 11,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

29/04/2022 - 16:07:21 10,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:08:09 9,34 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

29/04/2022 - 16:08:21 9,33 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:10:20 9,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:11:03 9,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:11:50 9,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:12:05 9,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:13:17 9,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:13:34 9,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0036 - CIMENTO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 47,59 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 48,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 47,59 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 47,59 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:48:29 48,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 52,34 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 47,59 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 47,59 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:46:52 47,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:47:45 41,50 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:48:02 41,49 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:48:12 41,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0037 - COLA DE CANO 17G
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 5,67 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 6,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

27/04/2022 - 15:09:20 5,67 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 5,67 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:48 5,67 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:48:54 2,85 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 6,23 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

28/04/2022 - 22:33:07 5,67 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 5,67 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:05:11 2,40 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,26% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:33:07

29/04/2022 - 16:48:19 2,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:49:42 2,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 188 de 332

29/04/2022 - 16:50:43 2,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:51:33 2,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

29/04/2022 - 16:51:46 2,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:53:27 2,16 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

29/04/2022 - 16:53:39 2,15 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:54:14 2,14 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

29/04/2022 - 16:54:28 2,13 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:55:04 2,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

29/04/2022 - 16:55:14 2,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:55:34 2,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

29/04/2022 - 16:55:59 1,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

29/04/2022 - 16:56:35 1,97 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,26% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
17:33:07

29/04/2022 - 16:56:54 1,96 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36
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29/04/2022 - 16:58:35 1,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:22:50

29/04/2022 - 16:58:45 1,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:47:36

0038 - ESCADA EXTENSIVA 12 DEGRAUS
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 1.257,17 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 1.260,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 1.257,17 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 1.257,17 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:49:24 1.150,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 1.382,88 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 1.257,17 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 1.257,17 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:47:14 1.149,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:48:03 1.148,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:48:31 1.147,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:48:50 1.140,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:50:38 1.139,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:51:09 1.139,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:51:27 1.138,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:51:48 1.138,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:52:13 1.138,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:53:11 1.138,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:53:35 1.138,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:54:06 1.138,19 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:54:36 1.137,18 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:54:50 1.130,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:55:09 1.129,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:55:42 1.120,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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29/04/2022 - 16:55:48 1.119,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:56:09 1.119,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:56:24 1.118,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:56:36 1.118,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:56:49 1.117,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:57:14 1.117,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:57:32 1.116,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:57:48 1.115,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:58:18 1.114,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:58:44 1.114,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:58:53 1.113,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:59:05 1.110,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 16:59:27 1.109,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 16:59:52 1.109,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 17:00:06 1.108,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 17:00:24 1.108,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 17:00:37 1.107,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 17:01:18 1.100,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 17:01:49 1.099,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 17:02:04 1.099,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 17:02:27 1.098,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 17:02:54 1.097,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 17:03:14 1.096,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

29/04/2022 - 17:03:34 1.000,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

29/04/2022 - 17:04:34 999,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0039 - FACAO 16``
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 38,52 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 38,90 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

27/04/2022 - 15:09:20 38,52 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 38,52 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:49:47 55,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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28/04/2022 - 22:31:53 42,37 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

28/04/2022 - 22:33:07 38,52 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 38,52 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:50:47

29/04/2022 - 16:47:24 38,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:50:47

29/04/2022 - 16:48:41 37,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:49:14 37,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:49:37 37,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:49:52 37,94 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:50:30 37,93 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:50:37 37,90 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:50:47

29/04/2022 - 16:50:49 37,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:50:53 37,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:51:01 37,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:51:18 37,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:51:34 37,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:51:43 37,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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29/04/2022 - 16:51:53 36,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:52:08 36,50 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:50:47

29/04/2022 - 16:52:19 36,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:52:25 36,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:52:47 35,82 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Cancelado - empresa solicitou desclassificação para o item, alegando
que houve erro administrativo ao cadastrar o valor ofertado. 21/06/2022
16:50:47

29/04/2022 - 16:53:00 35,81 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:53:18 35,80 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:53:44 35,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:54:09 35,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:54:38 35,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:54:56 35,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:55:13 35,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:55:37 34,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:55:47 34,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23
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29/04/2022 - 16:55:55 33,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:56:25 33,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:56:42 32,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:57:05 32,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:57:36 31,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:57:53 31,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:58:24 30,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:58:50 30,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:58:58 29,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:59:13 29,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 16:59:32 28,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 16:59:58 28,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:00:11 27,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00
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29/04/2022 - 17:00:33 27,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:00:42 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 17:01:23 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:01:38 25,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 17:01:50 25,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:01:59 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 17:02:11 24,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:02:18 23,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 17:02:58 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:03:21 22,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

29/04/2022 - 17:03:37 20,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
13:24:23

29/04/2022 - 17:04:18 19,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:48:00

0040 - FECHADURA EXTERNA
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26/04/2022 - 15:57:46 63,88 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 65,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

27/04/2022 - 15:09:20 63,88 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 63,88 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:49 63,88 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:50:16 75,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 70,26 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

28/04/2022 - 22:33:07 63,88 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 63,88 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:47:32 63,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:48:46 62,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:49:24 62,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:49:45 62,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

29/04/2022 - 16:50:13 61,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:50:22 61,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:50:44 61,92 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:50:49 61,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 16:50:55 60,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:51:08 59,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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29/04/2022 - 16:51:24 58,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:51:42 58,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:52:27 58,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:53:27 58,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:53:59 58,87 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:55:02 58,86 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:55:21 58,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:55:42 57,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:55:56 57,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:56:03 56,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:56:54 56,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:57:43 55,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:57:58 55,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:58:28 54,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 16:58:54 54,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:59:02 53,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06
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29/04/2022 - 16:59:16 53,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 16:59:36 52,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 17:00:02 52,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 17:00:14 51,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 17:00:40 51,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 17:00:47 50,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 17:01:28 50,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 17:01:54 49,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 17:02:15 49,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 17:02:22 48,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 17:03:01 48,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 17:03:26 47,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

29/04/2022 - 17:03:54 36,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou orçamento e composição de preço
deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi
solicitado na diligência, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto. 31/05/2022 09:50:03

29/04/2022 - 17:04:24 35,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa pediu desistência do item, pois alegou que
ofertou o lance de forma equivocada. 27/05/2022 16:43:06

0041 - FECHADURA INTERNA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 67,18 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 68,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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27/04/2022 - 15:09:20 67,18 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 67,18 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:49 67,18 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:50:48 65,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 73,89 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 67,18 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 67,18 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:18:44 64,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

02/05/2022 - 15:18:48 64,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0042 - FITA ISOLANTE
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 8,46 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 8,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:51:15

27/04/2022 - 15:09:20 8,46 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 8,46 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:49 8,46 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:51:19 9,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 9,30 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 8,46 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 8,46 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:05:38 2,41 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:29:33

02/05/2022 - 15:18:46 2,40 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 71,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:51:15
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02/05/2022 - 15:19:21 5,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0043 - FORRO PVC
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 30,88 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 31,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 30,88 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 30,88 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:51:47 34,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 33,96 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 30,88 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 30,88 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:19:27 30,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

02/05/2022 - 15:20:09 29,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0044 - IMPERMEABILIZANTE 18L
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 130,77 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 131,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:52:30

27/04/2022 - 15:09:20 130,77 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 130,77 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:52:23 198,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 143,84 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 130,77 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 130,77 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:19:33 130,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

02/05/2022 - 15:20:24 129,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:52:30
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0045 - JOELHO PVC DE 100MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:58:22 13,68 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 8,62 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 8,90 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 8,62 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 8,62 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:49 8,62 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:53:05 12,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 9,48 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 8,62 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 8,62 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:05:51 5,49 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:18:45 10,26 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:18:57 5,48 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:19:47 6,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0046 - JOELHO PVC DE 20MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:58:39 0,93 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 3,72 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 3,80 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 87,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:51:53

27/04/2022 - 15:09:20 3,72 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 3,72 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 3,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:53:26 3,45 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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28/04/2022 - 22:31:53 4,09 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 3,72 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 3,72 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:06:02 0,48 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:30:04

02/05/2022 - 15:19:00 0,70 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:19:08 0,46 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 87,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:51:53

02/05/2022 - 15:19:57 3,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0047 - JOELHO PVC DE 25MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:58:56 1,14 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 4,42 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 4,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 85,29% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:52:27

27/04/2022 - 15:09:20 4,42 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 4,42 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 4,42 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:53:48 4,25 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 4,86 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 4,42 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 4,42 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:06:13 0,66 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:30:23
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02/05/2022 - 15:19:12 0,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 85,29% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:52:27

02/05/2022 - 15:20:07 4,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0048 - KIT SERRA COPO DE AÇO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 106,10 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 110,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 106,10 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 106,10 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:54:15 112,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 116,71 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 106,10 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 106,10 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:06:23 54,40 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,73% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:53:50

02/05/2022 - 15:20:20 80,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0049 - LUVA PVC DE 20MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:59:14 0,99 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 4,22 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 4,25 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 84,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:54:40

27/04/2022 - 15:09:20 4,22 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 4,22 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 4,22 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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28/04/2022 - 21:54:40 4,15 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 4,64 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 4,22 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 4,22 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:06:41 0,66 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:30:53

02/05/2022 - 15:19:47 0,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 84,60% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:54:40

02/05/2022 - 15:20:29 4,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0050 - LUVA PVC DE 40MM - ESGOTO
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 14:59:33 2,97 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 4,92 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 5,10 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 64,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:10

27/04/2022 - 15:09:20 4,92 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 4,92 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 4,92 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:55:04 5,35 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 5,41 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 4,92 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 4,92 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:06:50 1,75 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:31:17
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02/05/2022 - 15:19:55 1,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 64,63% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:10

02/05/2022 - 15:20:38 4,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0051 - MACHADO COM CABO DE MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 76,18 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 77,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 76,18 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 76,18 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:55:46 158,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 83,79 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 76,18 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 76,18 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:54:29 76,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:54:41 75,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:54:50 75,99 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 15:55:00 74,99 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 15:56:58 74,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:57:18 73,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:59:17 72,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:00:04 72,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:00:53 70,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:03:06 69,90 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:03:38 69,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:04:42 69,49 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:05:21 69,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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02/05/2022 - 16:05:53 68,98 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:06:32 68,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0052 - MANGUEIRA 1/2X2MM - PRETA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 6,69 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 7,25 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 6,69 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:02:59 235,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:34 6,69 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 6,69 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:56:11 7,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 7,35 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 6,69 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 6,69 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:54:38 6,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:54:59 6,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:07 5,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:57:48 5,98 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:59:23 5,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0053 - SERRA MARMORE 127V 1300W
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 470,81 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 471,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 470,81 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 470,81 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:26:25 443,41 (proposta) 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:57:18 885,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 517,89 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 470,81 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 470,81 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:07:08 686,29 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:54:09 443,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:54:12 443,39 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:54:43 443,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:54:46 442,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:55:14 440,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:55:17 439,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:57:17 430,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:57:20 429,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:58:11 428,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:58:14 427,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:58:27 427,90 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 15:58:31 427,89 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:59:08 427,88 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 15:59:11 427,87 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:59:29 427,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:59:32 426,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 15:59:45 420,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:59:48 419,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:00:11 419,98 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 16:00:14 419,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:00:41 419,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:00:44 418,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:01:17 418,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:01:20 417,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:01:40 417,95 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 16:01:43 565,18 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido
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02/05/2022 - 16:01:43 417,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:01:59 417,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:02:02 416,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:03:48 416,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:03:51 415,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:04:07 415,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:04:10 415,94 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:05:13 415,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:05:17 414,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:05:44 414,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:05:47 413,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:06:41 413,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:06:46 413,49 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:07:02 413,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:07:05 412,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:07:33 412,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:07:38 411,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:07:48 411,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:07:51 410,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:08:12 410,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:08:16 409,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:08:36 409,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:08:39 408,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:08:56 408,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:08:59 407,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:09:18 407,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:09:21 406,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:09:37 406,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:09:40 405,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:09:53 405,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:09:56 404,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:10:07 405,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:10:11 404,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:10:14 403,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:10:22 402,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:10:25 401,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 16:10:38 401,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:10:41 400,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:10:56 400,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:10:59 399,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:11:19 399,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:11:23 398,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:11:39 398,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:11:42 398,98 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:11:43 397,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:11:58 397,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:12:01 396,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:12:08 396,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:12:11 395,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:12:21 395,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:12:24 394,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:12:32 394,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:12:35 393,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:12:45 393,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:12:48 393,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:12:48 392,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:12:56 392,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:13:00 391,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:13:07 391,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:13:10 391,97 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:13:16 391,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:13:19 390,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:13:37 390,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:13:40 389,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:13:54 389,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:13:57 388,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:14:10 388,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:14:14 387,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:14:46 387,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:14:50 386,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:15:12 386,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:15:15 385,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido
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02/05/2022 - 16:15:21 385,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:15:24 384,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:15:35 384,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:15:38 383,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:15:45 383,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:15:48 382,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:15:58 381,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:16:01 380,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:16:11 380,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:16:14 379,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:16:20 379,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:16:23 378,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:16:39 378,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:16:42 377,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:17:00 370,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:17:03 369,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:17:11 360,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:17:14 359,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:17:22 350,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:17:25 349,99 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI

Válido

02/05/2022 - 16:17:36 340,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0054 - MARRETA 2KG COM CABO DE MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 75,99 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 78,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 75,99 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 75,99 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 75,99 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:57:49 79,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 83,58 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 75,99 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 75,99 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 05:07:18 99,11 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:54:56 75,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:55:31 74,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:30 73,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:58:23 72,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:59:38 71,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:01:05 70,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:01:36 69,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:01:50 81,62 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

0055 - MARTELO 27
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 23,67 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 25,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 23,67 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 23,67 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:58:10 45,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 23,03 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 23,67 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 23,67 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:07:54 51,09 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:55:20 22,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:55:38 22,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:37 21,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:58:35 21,45 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:59:52 21,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:01:56 42,07 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

0056 - PÁCOM CABO Nº2
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 44,91 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03
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26/04/2022 - 17:00:04 45,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 44,91 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:34 44,91 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 44,91 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 21:58:36 48,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 49,40 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 44,91 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 44,91 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:08:06 57,49 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:55:48 44,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:55:55 43,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:45 42,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:59:00 41,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:00:01 39,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:02:02 47,35 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:02:53 39,49 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:04:18 39,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:06:17 39,25 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:06:54 39,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0057 - PARAFUSADEIRA 127V 18 POSIÇÕES DE TORQUE - SISTEMA REVERSIVEL
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 290,69 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 295,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 290,69 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 290,69 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:59:17 838,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 319,75 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 290,69 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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28/04/2022 - 22:42:49 290,69 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:08:21 685,10 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:56:06 290,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:56:13 288,80 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:53 288,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:59:14 285,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:00:11 282,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:00:42 281,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:01:58 280,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:02:10 564,20 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:02:44 279,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:03:21 278,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:05:03 277,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:05:33 276,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:06:07 275,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:06:37 270,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:07:10 269,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:07:36 269,90 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

0058 - PEDRISCOS
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 105,16 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 110,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 105,16 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 105,16 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 21:59:54 125,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 115,67 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 105,16 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 105,16 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:56:09 105,15 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:56:15 105,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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02/05/2022 - 15:56:21 103,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:56:31 102,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:58:04 102,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:58:14 101,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:58:25 101,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:58:33 101,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:58:57 101,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:59:09 100,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:59:23 100,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:59:47 99,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:00:18 99,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:00:51 99,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:02:12 99,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:02:49 104,99 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 16:02:54 98,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:03:00 98,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:03:12 97,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:03:30 97,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:03:56 96,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:04:21 96,97 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:06:05 96,96 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:06:48 96,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:07:02 96,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:07:55 95,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:08:03 94,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0059 - PENEIRA PARA AREIA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 31,70 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 32,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 31,70 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28
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28/04/2022 - 16:15:35 31,70 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:50 32,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:00:27 45,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 34,87 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 31,70 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 31,70 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 15:56:16 31,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:56:21 31,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:56:38 30,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:56:52 30,95 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:00 30,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:58:10 30,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:58:21 30,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:58:37 30,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:58:51 30,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:59:05 30,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 15:59:32 30,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 15:59:40 29,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:00:28 28,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:00:56 28,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:02:29 28,48 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:03:04 28,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:03:18 28,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:04:41 28,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:06:17 27,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:07:26 27,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:07:59 27,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:08:22 27,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:08:37 27,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:09:10 27,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:09:27 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:09:47 26,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:11:23 26,49 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 16:11:34 26,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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0060 - PINCEL 2``
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 7,09 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 7,25 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

27/04/2022 - 15:09:20 7,09 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 7,09 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:51 7,09 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:00:57 8,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 7,79 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:33:11

28/04/2022 - 22:33:07 7,09 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 7,09 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:08:34 4,76 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 15:56:23 4,75 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

02/05/2022 - 15:56:27 4,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:33:11

02/05/2022 - 15:56:42 4,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

02/05/2022 - 15:57:04 4,65 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

02/05/2022 - 15:57:18 4,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

02/05/2022 - 15:58:15 4,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:33:11
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02/05/2022 - 15:58:26 4,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

02/05/2022 - 15:58:48 4,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:33:11

02/05/2022 - 15:58:59 4,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

02/05/2022 - 16:00:44 4,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:33:11

02/05/2022 - 16:01:01 4,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

02/05/2022 - 16:03:25 4,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:33:11

02/05/2022 - 16:03:45 4,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:55:38

0061 - PISO CERAMICO 45X45
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 50,78 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 52,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 50,78 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 50,78 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:01:30 50,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 55,85 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 50,78 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 50,78 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:39:00 49,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:40:31 48,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:41:03 47,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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02/05/2022 - 16:43:35 47,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:44:11 46,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:45:10 46,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:38 45,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:02 45,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:47:53 45,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:48:32 45,93 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:49:20 45,92 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:50:53 45,90 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:51:26 45,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0062 - PORTA DE FERRO 2,10X0,80
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 355,00 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 360,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 355,00 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 355,00 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:02:00 375,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 390,50 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 355,00 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 355,00 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:39:11 354,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:40:43 350,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:41:09 349,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:43:46 345,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:44:07 344,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:45:25 342,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:45 341,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:14 339,90 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:47:23 341,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:49:05 339,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:49:45 336,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:50:38 335,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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02/05/2022 - 16:51:05 334,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:51:34 333,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:52:06 333,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:52:17 330,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:52:54 329,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:53:38 328,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:53:58 328,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:54:04 327,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:54:13 326,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:55:49 353,00 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 16:56:00 326,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:56:29 326,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:57:07 326,96 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:58:22 326,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:58:43 326,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:59:03 325,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:00:42 325,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0063 - PORTA LISA 0,60X2,10
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 224,27 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 225,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 224,27 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 224,27 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:02:27 298,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 246,69 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 224,27 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 224,27 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:39:25 224,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:40:55 222,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:41:20 221,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:43:55 219,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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02/05/2022 - 16:44:02 218,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:45:37 215,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:50 214,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:29 212,55 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:47:35 214,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:49:25 212,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:50:09 211,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:50:38 210,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:51:16 210,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:51:43 209,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:52:15 209,86 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:52:36 209,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:52:45 209,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:53:04 208,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:53:24 207,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:53:44 207,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:53:52 207,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:53:59 206,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:55:22 223,00 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

02/05/2022 - 16:56:52 206,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:58:15 206,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:58:51 206,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:59:11 205,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:00:59 205,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:02:58 204,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:04:37 204,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:04:55 203,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0064 - PORTA LISA 0,70X2,10
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 195,30 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 196,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 195,30 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28
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28/04/2022 - 16:15:35 195,30 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:03:06 298,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 214,83 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 195,30 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 195,30 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:39:33 195,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:41:07 193,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:48:01 192,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:48:41 190,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

0065 - PORTA LISA 0,80X2,10
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 231,83 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 232,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 231,83 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 231,83 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:03:38 320,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 255,01 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 231,83 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 231,83 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:39:40 231,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:41:17 230,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:41:28 229,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:44:09 226,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:44:17 225,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:45:52 224,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:46:18 223,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:46 222,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

0066 - PREGO 13X15
Data Valor CNPJ Situação
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26/04/2022 - 15:57:46 26,43 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 26,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 26,43 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 26,43 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:51 26,43 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:04:07 28,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 29,07 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 26,43 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 26,43 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:08:53 28,83 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:39:48 26,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:41:40 26,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:41:45 25,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:41:53 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:44:19 24,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:54 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:45:57 23,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:46:25 23,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:46:46 23,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:46:55 23,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:18 23,70 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:48:26 23,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:50:16 23,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:51:12 23,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:51:30 23,55 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:51:45 23,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:51:50 23,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:51:57 23,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:52:46 23,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:53:00 23,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:53:07 23,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:53:13 23,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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02/05/2022 - 16:53:24 23,29 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:53:49 23,28 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:54:50 23,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:56:20 23,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:56:32 23,22 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:57:58 23,21 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:58:57 23,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:59:21 23,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:01:04 23,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:02:41 23,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:03:18 23,16 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:03:38 23,15 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:04:44 23,14 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:05:01 23,13 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:06:44 23,12 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:07:07 23,11 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:07:46 23,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:08:03 23,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:08:41 23,08 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:08:50 23,07 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:09:38 23,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:10:20 23,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:10:54 23,02 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:12:14 23,01 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:12:42 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:13:53 22,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:15:30 22,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0067 - PREGO 15X15
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 26,16 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 26,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 26,16 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 26,16 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:51 26,16 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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28/04/2022 - 22:04:32 28,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 28,77 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 26,16 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 26,16 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:09:03 26,38 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:39:55 26,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:41:45 26,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:42:20 25,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:43:02 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:44:33 24,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:48 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:46:04 23,85 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:46:27 23,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:46:31 23,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:46:43 23,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:26 21,70 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:48:32 21,65 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:50:17 21,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:51:29 21,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:51:49 21,59 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:52:18 21,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:52:52 21,55 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:53:07 21,54 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:53:16 21,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:54:21 21,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:54:58 21,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:56:12 21,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:56:40 21,46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:58:03 21,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:59:10 21,44 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:59:29 21,43 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:01:19 21,42 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:02:31 21,41 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:03:25 21,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:03:43 21,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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02/05/2022 - 17:04:52 21,38 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:05:05 21,37 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:06:33 21,36 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:07:12 21,35 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:07:53 21,34 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:08:07 21,33 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:08:47 21,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:08:57 21,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:09:45 21,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:10:24 21,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:11:01 21,22 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:12:19 21,21 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:12:53 21,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:13:59 21,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:15:34 21,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0068 - PREGO 15X18
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 22,29 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 23,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 22,29 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 22,29 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:52 22,29 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:04:56 26,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 24,51 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 22,29 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 22,29 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:09:13 26,38 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:40:00 22,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:42:09 22,08 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:42:36 21,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:43:08 20,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:44:46 20,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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02/05/2022 - 16:46:19 19,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:46:49 19,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:47:33 21,70 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:48:57 19,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:50:38 19,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:51:23 19,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:52:29 19,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:52:38 19,85 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:53:02 19,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:54:28 19,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:55:09 19,78 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:56:34 19,77 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:57:50 19,76 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:58:08 19,75 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 16:59:17 19,74 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:59:37 19,73 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:01:27 19,72 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:02:36 19,71 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:03:43 19,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:03:50 19,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:04:56 19,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:05:09 19,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:06:24 19,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:07:18 19,65 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:07:57 19,64 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:08:12 19,63 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:08:53 19,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:09:04 19,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:09:51 19,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:10:34 19,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:12:22 19,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:12:40 19,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:13:08 19,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:14:05 19,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:15:43 19,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:17:41 19,47 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:18:17 19,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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02/05/2022 - 17:18:22 19,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:18:36 19,43 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:19:37 19,42 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:20:07 19,41 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:20:47 19,40 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

02/05/2022 - 17:21:07 19,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 17:22:51 19,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0069 - PREGO 17X27
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 24,99 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 25,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 24,99 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 24,99 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:52 24,99 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:05:23 26,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 27,48 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 24,99 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 24,99 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:09:27 25,33 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:40:07 24,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:42:47 24,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:35 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:46:23 23,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:46:36 22,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:47:39 20,86 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:48:45 20,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0070 - PREGO 18X24
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 28,34 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 29,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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27/04/2022 - 15:09:20 28,34 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 28,34 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:52 28,34 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:05:49 29,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 31,17 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 28,34 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 28,34 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:09:41 23,04 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:40:14 23,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:43:00 22,98 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:45:25 22,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

02/05/2022 - 16:46:37 22,88 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

02/05/2022 - 16:47:47 18,97 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

02/05/2022 - 16:49:18 18,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0071 - RASTELO 14 DENTES COM CABO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 47,83 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 49,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 47,83 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 47,83 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:06:56 47,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 52,61 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 47,83 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 47,83 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:10:19 46,60 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:07:49 46,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:09:38 45,99 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:12:06 44,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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03/05/2022 - 09:12:38 43,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:14:40 42,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:16:02 41,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0072 - REBITADEIRA DE PRESSÃO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 54,87 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 55,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 54,87 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 54,87 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:52 54,87 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:07:57 88,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 60,35 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 54,87 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 54,87 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:10:30 52,84 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:07:58 52,80 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:09:47 52,79 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:12:19 51,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:13:10 50,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:14:53 49,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:16:13 48,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0073 - REBITE
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 1,19 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 121,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 1,19 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 229 de 332

28/04/2022 - 16:15:35 1,19 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:52 1,19 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:08:28 1,15 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 1,30 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 1,19 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 1,19 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:10:39 0,17 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 85,71% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
09:56:40

0074 - REGISTRO DE AGUA 32MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:00:07 30,06 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 26,71 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 28,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 26,71 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:03:58 50,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:35 26,71 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:53 26,71 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:08:57 27,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 29,38 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:01:48

28/04/2022 - 22:33:07 26,71 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 26,71 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:10:50 14,64 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:08:25 22,55 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 09:12:32 14,63 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:13:42 14,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,34% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:01:48
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0075 - REGISTRO DE AGUA 20MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:00:26 15,51 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 30,28 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 31,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 30,28 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:04:29 50,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:35 30,28 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:53 30,28 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:09:23 26,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 33,30 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,70% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:02:53

28/04/2022 - 22:33:07 30,28 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 30,28 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:11:04 6,46 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,67% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:36:04

03/05/2022 - 09:09:15 11,63 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 09:14:37 6,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,70% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:02:53

0076 - REGISTRO DE AGUA 25MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:00:49 16,71 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 26,35 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 26,55 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:03:25
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27/04/2022 - 15:09:20 26,35 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:05:01 50,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:35 26,35 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:53 26,35 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:10:28 28,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 28,98 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:42:31

28/04/2022 - 22:33:07 26,35 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 26,35 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:11:18 6,63 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,28 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:36:47

03/05/2022 - 09:09:27 12,53 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 09:14:45 6,62 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:42:31

03/05/2022 - 09:15:28 6,61 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:03:25

03/05/2022 - 09:16:49 6,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:42:31

03/05/2022 - 09:18:37 6,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:03:25

03/05/2022 - 09:19:46 6,58 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:42:31

03/05/2022 - 09:20:04 6,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:03:25
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03/05/2022 - 09:20:28 6,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, apresentou composição de preço e orçamento, deixou de enviar
nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência,
sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não
comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022 17:42:31

03/05/2022 - 09:21:13 6,55 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:03:25

03/05/2022 - 09:22:22 5,46 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,28 abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:36:47

03/05/2022 - 09:22:35 5,45 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:03:25

0077 - REGISTRO DE AGUA 40MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:01:09 61,17 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 45,75 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 46,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 45,75 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:05:39 100,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:35 45,75 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:37 45,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:10:17 41,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 50,32 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:04:04

28/04/2022 - 22:33:07 45,75 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 45,75 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:11:29 18,05 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,55% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:37:36

03/05/2022 - 09:09:33 45,88 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido
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03/05/2022 - 09:14:53 18,04 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 60,57% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:04:04

0078 - REGISTRO DE AGUA 100MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:01:37 3.600,00 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 159,09 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 162,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 159,09 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 159,09 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:10:53 152,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 174,99 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 159,09 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 159,09 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:09:44 2.700,00 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 09:10:10 151,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:13:46 150,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:15:08 149,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:16:37 147,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:17:00 146,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:18:31 145,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:19:18 144,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:19:51 144,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:20:37 143,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:21:33 143,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:22:11 142,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 09:23:54 142,49 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:24:35 142,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0079 - REJUNTE - CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 10,32 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 12,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 10,32 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 13:50:07 12,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

28/04/2022 - 16:15:35 10,32 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:37 10,32 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:11:29 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 11,35 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 10,32 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 10,32 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:08:54 10,30 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:10:21 10,29 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:14:02 10,25 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:15:24 10,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:16:48 9,50 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0080 - REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 1/2
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 73,92 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 75,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 73,92 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28
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28/04/2022 - 16:15:35 73,92 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:37 73,92 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:11:58 65,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 81,31 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 73,92 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 73,92 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:14:20 64,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:15:15 63,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:15:34 63,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:16:35 63,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:17:16 63,90 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:17:30 63,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:18:51 63,75 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:19:25 63,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:20:06 63,65 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:20:48 63,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:21:45 63,45 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:22:22 63,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:23:59 62,99 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 09:24:44 62,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0081 - RIPA EM MADEIRA 2,5X5CMX3M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 27,10 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:04 27,10 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 27,10 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 27,10 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido
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28/04/2022 - 22:12:36 32,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 37,10 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 27,10 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 27,10 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:32:38 27,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:32:43 27,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:33:02 26,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:35:13 26,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:35:44 26,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:36:30 25,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:36:42 24,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:36:56 24,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:37:38 24,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:40:22 24,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:40:26 24,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:40:32 24,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:40:48 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:40:53 23,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:41:52 23,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:42:41 23,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:43:14 23,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:43:32 26,96 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

03/05/2022 - 09:43:42 23,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0082 - ROLO DE PINTURA 23CM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 25,17 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 25,30 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 25,17 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 25,17 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:38 25,17 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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28/04/2022 - 22:13:04 25,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 27,68 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 25,17 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 25,17 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:11:51 7,48 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 70,28% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:05:15

0083 - ROLO DE PINTURA 9CM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 13,63 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 14,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 13,63 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 13,63 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:38 13,63 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:13:32 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 14,99 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 13,63 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 13,63 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:12:03 4,06 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 70,21% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:05:53

0084 - ROLO DE LÃ 18CM COM CABO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 26,93 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 27,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 26,93 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 26,93 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:54 26,93 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido
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28/04/2022 - 22:14:01 25,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 29,62 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 26,93 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 26,93 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:12:15 3,42 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 87,30% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:06:58

0085 - SELADOR E MADEIRA 3,6L
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 93,12 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 95,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 70,62% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:39:20

27/04/2022 - 15:09:20 93,12 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 93,12 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:14:33 150,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 102,43 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 93,12 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 93,12 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:12:36 27,37 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,79% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:07:58

03/05/2022 - 09:33:25 27,36 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 70,62% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:39:20

03/05/2022 - 09:41:31 22,54 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,79% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:07:58

03/05/2022 - 09:43:14 93,00 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0086 - SERROETE 24``
Data Valor CNPJ Situação
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26/04/2022 - 15:57:46 82,26 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 82,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 82,26 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 82,26 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:54 82,26 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:15:19 95,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 90,48 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:09:06

28/04/2022 - 22:33:07 82,26 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 82,26 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:13:07 45,29 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:41:24

03/05/2022 - 09:33:37 45,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:09:06

03/05/2022 - 09:33:58 44,90 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:35:35 44,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:09:06

03/05/2022 - 09:41:36 37,30 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,66% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:41:24

03/05/2022 - 09:43:00 37,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,78% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:09:06

03/05/2022 - 09:43:49 81,99 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0087 - SIFÃO SANFONADO DUPLO
Data Valor CNPJ Situação
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26/04/2022 - 15:57:46 17,53 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 17,55 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 17,53 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:06:19 50,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:35 17,53 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:37 17,53 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:15:46 18,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 19,28 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 17,53 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 17,53 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:13:17 18,29 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:33:55 17,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:34:21 17,49 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:35:49 17,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:36:41 16,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:37:07 15,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:37:44 15,80 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:38:47 15,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:41:45 15,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:43:11 14,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:44:03 17,52 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0088 - SILICONE DE ALTA TEMPERATURA 280G
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 35,42 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 35,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:53:36

27/04/2022 - 15:09:20 35,42 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 35,42 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 241 de 332

28/04/2022 - 16:43:37 35,42 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:16:09 37,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 38,96 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 35,42 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 35,42 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:13:33 25,67 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:34:10 25,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:34:53 25,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:37:09 24,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, alegando que
ofertou o lance de forma equivocada. 02/06/2022 17:53:36

0089 - SOLVENTE DE 5L
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 119,87 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 119,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 119,87 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 119,87 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:55 119,87 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:16:41 138,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 131,85 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 119,87 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 119,87 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:14:10 104,52 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:34:22 104,51 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:35:51 104,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:36:13 103,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:37:17 103,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:38:09 102,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:40:44 102,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 09:41:21 86,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido
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03/05/2022 - 09:42:32 118,00 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0090 - SPRAY ANTI FERRUGEM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 15,27 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 15,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 15,27 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 15,27 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:17:12 15,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 16,79 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 15,27 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 15,27 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:14:21 16,15 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:34:32 14,99 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:36:14 14,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:37:26 13,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:41:14 13,30 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:41:27 13,25 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 09:42:56 14,98 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

03/05/2022 - 09:43:34 13,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0091 - TABUA 20CM X 3M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 24,49 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 24,45 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 24,49 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 24,49 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:18:32 26,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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28/04/2022 - 22:31:53 26,93 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 24,49 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 24,49 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:50:17 24,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:52:15 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:56:51 22,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:57:22 21,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:57:51 21,85 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:58:22 21,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:59:52 21,75 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:00:10 21,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:01:15 21,69 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:01:29 24,30 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

03/05/2022 - 10:01:37 21,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:02:09 21,59 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:02:37 21,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0092 - TABUA 25CM X 3M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 35,39 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 35,35 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 35,39 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 35,39 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:18:37 38,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 38,92 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 35,39 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 35,39 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:50:47 35,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:52:28 34,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:56:59 32,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:57:29 31,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 09:57:58 31,95 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 09:58:28 31,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:59:58 31,85 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:00:15 31,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:01:21 31,75 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:01:43 35,34 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

03/05/2022 - 10:01:48 31,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:02:14 31,69 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:02:54 31,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0093 - TALHADEIRA 25 CM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 336,63 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 36,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 336,63 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 336,63 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:55 336,63 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:19:00 98,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 370,29 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 336,63 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 336,63 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:14:39 42,98 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:50:56 35,39 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:51:32 35,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

0094 - TE DE 100MM - ESGOTO
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:02:15 16,77 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 13,67 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 14,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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27/04/2022 - 15:09:20 13,67 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 13,67 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:55 13,67 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:19:25 28,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 15,03 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 13,67 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 13,67 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:14:59 12,58 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:50:07 12,57 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 09:50:30 12,56 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 09:51:00 10,36 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 09:51:08 12,55 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 09:52:08 10,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

0095 - TE DE 20MM - AGUA
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:02:35 1,71 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:44:22

26/04/2022 - 15:57:46 3,36 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 2,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 3,36 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 3,36 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:55 3,36 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:19:47 3,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 3,69 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 3,36 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 3,36 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 05:15:09 0,71 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 78,87% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:10:30

03/05/2022 - 09:50:17 1,28 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 61,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:44:22

0096 - TE DE 25MM - AGUA
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:02:52 2,04 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 38,31% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:46:01

26/04/2022 - 15:57:46 2,48 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 3,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 2,48 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 2,48 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:38 2,48 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:20:10 3,75 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 2,72 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 2,48 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 2,48 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:15:19 0,92 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 62,90% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:11:02

03/05/2022 - 10:12:39 1,53 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 38,31% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:46:01

03/05/2022 - 10:20:36 2,47 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0097 - TE DE 32MM - AGUA
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:03:10 7,89 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido
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26/04/2022 - 15:57:46 10,36 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 6,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 10,36 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 10,36 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:55 10,36 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:20:33 12,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 11,39 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 10,36 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 10,36 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:15:34 3,15 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:11:33

03/05/2022 - 10:12:49 5,92 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 10:13:58 3,14 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:16:46 2,59 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 75,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:11:33

03/05/2022 - 10:20:49 10,30 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0098 - TE DE 40MM - AGUA
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:03:30 15,42 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 6,12 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 10,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 6,12 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 6,12 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:20:55 125,80 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 6,73 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 6,12 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 6,12 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:15:46 7,72 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 10:12:59 11,57 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 10:14:17 6,10 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:15:01 6,11 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:15:15 6,09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:15:36 5,69 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:16:51 6,36 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 10:17:14 5,68 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:18:39 5,67 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:21:00 6,08 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

03/05/2022 - 10:22:39 5,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0099 - TELHA DE BARRO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 4,90 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 4,90 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 4,90 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 4,90 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:21:38 5,20 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 5,39 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 4,90 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 4,90 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:13:22 4,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:14:39 4,87 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:15:26 4,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:15:33 4,86 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:17:21 4,85 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:17:58 4,84 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 10:18:28 4,83 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:18:58 4,65 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 10:19:35 4,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:21:17 4,82 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

03/05/2022 - 10:22:16 4,62 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:22:31 4,61 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:23:15 4,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:23:51 4,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:24:46 4,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:25:27 4,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:25:42 4,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:26:26 4,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:26:40 4,25 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:27:08 4,24 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:27:32 4,22 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:28:19 4,21 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:28:38 4,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:28:55 4,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:29:20 4,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:29:47 4,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:30:10 4,15 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:30:32 4,14 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:30:45 4,13 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:31:14 4,12 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:31:35 4,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:31:49 4,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:32:36 4,08 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:32:49 4,07 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:33:48 4,06 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:34:13 4,05 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:34:42 4,04 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:35:13 4,03 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:35:35 4,02 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:35:48 4,01 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:36:10 4,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 10:36:23 3,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:37:39 3,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:38:15 3,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:38:27 3,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:39:13 3,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:39:50 3,93 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:40:59 3,92 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 10:41:32 3,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 10:41:55 3,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0100 - TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 6MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 197,95 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 197,95 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,68% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:46:41

27/04/2022 - 15:09:20 197,95 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 197,95 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:22:10 198,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 217,74 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 197,95 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 197,95 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:16:01 79,83 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,79% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:12:21

03/05/2022 - 10:13:36 79,82 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 59,68% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto 31/05/2022
13:46:41

03/05/2022 - 10:16:56 65,74 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 66,79% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:12:21

03/05/2022 - 10:21:31 197,90 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

0101 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 100 - 4MM
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Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 33,23 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 33,23 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 33,23 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 33,23 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:22:44 42,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 36,55 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 33,23 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 33,23 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:16:17 103,21 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 14:19:27 33,20 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:21:33 33,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:08 84,99 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 14:22:23 33,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:22:36 32,99 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:23:15 32,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:23:21 32,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:23:59 32,90 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:24:07 32,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:33 32,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:25:28 32,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:26:12 31,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:27:35 31,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:27:42 30,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0102 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 100 - 4MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 97,70 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03
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26/04/2022 - 17:00:05 97,70 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 97,70 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 97,70 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:23:14 99,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 107,47 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 97,70 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 97,70 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:19:35 97,65 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:21:23 97,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:28 97,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:22:35 96,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:42 96,98 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:22:52 96,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:23:41 96,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:24:02 96,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:17 95,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:24:26 94,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:25:35 94,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:25:47 94,89 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:25:56 93,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:26:30 92,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:27:55 91,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:28:18 90,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:29:09 89,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:29:58 89,45 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:30:24 89,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 14:30:37 88,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:31:06 87,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0103 - TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 100 - 6MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 99,33 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 99,33 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 99,33 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 99,33 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:24:11 110,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 109,26 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 99,33 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 99,33 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:19:45 99,20 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:21:17 99,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:33 99,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:22:48 98,99 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:23:00 98,98 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:11 98,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:24:20 98,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:35 98,88 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:26:07 98,87 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:26:38 97,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:27:21 96,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:27:55 95,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:28:16 94,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:29:00 92,37 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 254 de 332

03/05/2022 - 14:29:37 92,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:30:13 92,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:30:36 91,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:30:47 91,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:31:23 90,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0104 - TIJOLO 8 FUROS 9X19X29
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 2,69 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 2,69 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 2,69 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 2,69 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:24:38 2,98 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 2,95 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 2,69 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 2,69 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:20:07 2,68 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:21:01 2,67 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:39 2,66 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:22:56 2,65 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:23:05 2,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:02 2,63 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:24:14 2,62 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:42 2,61 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:25:32 2,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:25:42 2,59 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:25:50 2,58 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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03/05/2022 - 14:26:49 2,55 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:27:01 2,54 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:27:16 2,53 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:28:06 2,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:28:18 2,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:28:57 2,48 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:29:12 2,46 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:29:50 2,45 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:30:09 2,44 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:30:46 2,43 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:31:11 2,42 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:31:32 2,41 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:31:44 2,40 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:31:53 2,39 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:32:44 2,38 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:33:29 2,37 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:33:44 2,36 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:34:07 2,35 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:35:30 2,34 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:35:54 2,33 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:36:08 2,32 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:36:18 2,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:36:30 2,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:37:09 2,28 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:37:24 2,27 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:37:48 2,26 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:38:41 2,25 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:39:03 2,24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:39:20 2,23 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:39:44 2,22 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:39:51 2,21 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:40:08 2,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:40:20 2,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:40:37 2,18 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:41:10 2,17 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:41:46 2,16 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 14:42:20 2,15 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:42:40 2,14 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:42:55 2,13 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:43:16 2,12 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:44:21 2,11 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:44:48 2,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:45:10 2,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:45:28 2,08 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:46:05 2,07 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:46:34 2,06 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:46:54 2,05 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:47:23 2,04 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:47:34 2,03 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:47:46 2,02 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:47:51 2,01 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:48:09 2,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:48:55 1,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:49:45 1,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:50:53 1,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:51:19 1,96 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:51:38 1,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:52:33 1,94 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:53:08 1,93 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0105 - TINTA 3,6L SINTETICO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 85,62 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 85,60 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 85,62 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 13:42:38 126,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

28/04/2022 - 16:15:35 85,62 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:25:18 135,50 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 94,18 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 85,62 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 85,62 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:16:39 99,14 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 14:16:23 85,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:19:57 84,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 14:21:11 83,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:14 81,65 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 14:22:29 81,64 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:22:45 83,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:23:00 81,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:23:04 81,63 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:23:10 81,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:23:18 81,58 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:23:26 81,57 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:23:52 81,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:24:32 81,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:24:50 81,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:25:21 80,98 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:25:49 80,97 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:25:58 80,96 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:26:51 80,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:27:15 79,62 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:27:26 79,61 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:28:09 79,60 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:28:27 79,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:28:30 79,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:28:41 78,98 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:28:47 78,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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03/05/2022 - 14:29:19 78,87 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:29:40 78,85 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:29:57 78,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:30:03 78,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:30:24 78,45 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 14:30:54 78,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:31:05 77,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:31:44 77,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:31:51 77,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:32:02 77,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:32:50 77,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:33:38 77,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:33:49 77,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:34:17 77,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:35:37 76,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:36:09 76,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:36:37 76,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 14:37:17 76,85 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 14:37:32 76,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

0106 - TINTA ACRILICA 18L ANTIMORFO- CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 252,29 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 225,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

27/04/2022 - 15:09:20 252,29 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 252,29 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:38 252,29 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:26:24 265,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 277,51 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25
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28/04/2022 - 22:33:07 252,29 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 252,29 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

28/04/2022 - 23:50:33 212,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

29/04/2022 - 05:16:50 150,28 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:13:56

03/05/2022 - 15:01:26 150,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:02:40 150,05 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

03/05/2022 - 15:03:36 149,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:04:38 149,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

03/05/2022 - 15:05:30 149,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:05:57 149,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:06:15 149,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:07:18 149,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:07:36 149,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:07:58 149,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25
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03/05/2022 - 15:08:07 149,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:09:00 149,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:09:41 149,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:10:22 149,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:10:47 149,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:11:06 149,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:11:20 149,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:11:30 149,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:12:41 148,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:13:20 148,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

03/05/2022 - 15:13:25 148,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:13:37 148,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:13:47 148,89 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50
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03/05/2022 - 15:13:54 148,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:14:35 148,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:14:52 148,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:15:14 148,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:15:29 148,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:16:07 148,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:16:23 148,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:16:44 148,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:17:01 148,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:18:02 148,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:18:34 140,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:13:56

03/05/2022 - 15:19:39 139,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:20:33 139,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25
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03/05/2022 - 15:20:59 139,89 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

03/05/2022 - 15:21:07 139,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:21:58 139,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:23:16 139,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:23:30 139,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:23:56 139,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:24:17 139,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:24:39 139,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:24:55 139,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:25:07 139,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:25:45 139,48 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

03/05/2022 - 15:25:52 139,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:26:01 139,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 263 de 332

03/05/2022 - 15:26:34 139,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:26:48 139,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:27:10 139,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:27:54 139,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:28:26 139,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:29:26 139,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:29:48 139,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:30:04 139,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:30:27 139,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:30:39 138,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:30:50 138,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:31:35 138,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:57

03/05/2022 - 15:33:20 138,88 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50
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03/05/2022 - 15:33:35 138,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:35:09 138,79 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

03/05/2022 - 15:35:31 138,75 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
09:09:25

03/05/2022 - 15:36:57 123,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 51,25% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:13:56

03/05/2022 - 15:37:20 138,74 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:45:50

0107 - TINTA ACRILICA FOSCO 18L
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 305,01 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 305,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

27/04/2022 - 15:09:20 305,01 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 13:43:01 172,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

28/04/2022 - 16:15:35 305,01 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:39 305,01 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:26:52 298,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 335,51 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
18:04:51

28/04/2022 - 22:33:07 305,01 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 305,01 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido
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29/04/2022 - 05:17:00 150,28 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
14:38:40

03/05/2022 - 15:01:56 150,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
18:04:51

03/05/2022 - 15:03:13 150,01 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:03:32 149,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:04:32 149,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:05:24 149,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:08:05 149,90 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:08:13 149,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:09:44 149,85 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:09:59 149,84 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:11:26 149,82 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:12:45 149,81 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:13:30 149,79 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41
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03/05/2022 - 15:14:01 149,78 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:14:54 149,77 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:15:05 149,76 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:16:32 149,75 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:16:52 149,74 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:18:31 140,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
14:38:40

03/05/2022 - 15:18:36 149,73 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:19:46 139,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:21:06 139,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:21:16 139,97 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:22:44 139,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:23:09 139,95 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:24:41 139,94 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41
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03/05/2022 - 15:25:00 139,93 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:25:51 139,92 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:26:09 139,91 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:27:57 139,90 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:29:35 139,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:30:46 139,88 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 09/06/2022
11:32:03

03/05/2022 - 15:32:23 139,87 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

0108 - TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18L
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 223,45 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 245,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 223,45 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 223,45 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:27:36 370,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 245,79 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 223,45 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 223,45 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

28/04/2022 - 23:54:26 320,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41
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29/04/2022 - 05:17:10 418,37 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:01:18 223,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:01:38 220,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:02:22 219,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:03:29 219,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:03:37 215,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:04:26 214,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:05:17 214,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:05:35 210,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:05:43 209,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:06:14 209,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:06:23 209,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:06:50 207,80 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:07:03 207,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:07:08 207,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:07:15 207,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:08:32 207,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:08:44 207,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:09:23 207,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:09:29 207,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:09:49 206,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:10:05 206,95 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:10:18 206,94 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:10:30 206,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:10:55 205,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:11:13 205,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:12:47 205,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:13:13 205,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:14:07 204,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:14:45 204,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:14:58 204,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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03/05/2022 - 15:15:28 204,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:15:36 204,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:16:21 204,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:16:31 204,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:16:51 204,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:17:07 203,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:17:27 203,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:17:42 203,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:18:11 203,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:18:40 344,54 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:19:53 203,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:20:14 203,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:20:30 203,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:20:42 203,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:21:00 202,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:21:16 202,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:21:27 202,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:21:38 202,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:23:03 202,79 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:23:22 202,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:23:42 202,69 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:24:08 202,60 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:24:29 202,59 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:24:41 202,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:25:13 202,49 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:25:45 202,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:26:17 202,39 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:26:42 202,30 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:26:58 202,29 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:27:18 202,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:27:35 202,19 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:28:09 202,10 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:29:18 202,09 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:29:39 202,05 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:29:56 202,04 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:30:17 202,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:31:26 201,99 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido
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03/05/2022 - 15:32:00 201,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:32:19 201,89 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

03/05/2022 - 15:32:38 201,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0109 - TINTA P PISO 3,6L
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 66,97 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 67,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 66,97 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 13:39:28 63,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

28/04/2022 - 16:15:35 66,97 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:39 66,97 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:28:08 78,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 73,66 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 66,97 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 66,97 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:17:21 59,23 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:01:53 58,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:02:31 59,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:02:42 57,88 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:03:54 57,75 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:05:21 57,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:06:19 57,60 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

03/05/2022 - 15:06:50 57,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:07:12 57,49 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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03/05/2022 - 15:07:35 57,40 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a
certidão do Tribunal de Contas da União está vencida desde o dia
21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial
expedida pelo ente federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item
8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia 10/04/2022,
mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que
deixa de atender os requisitos deste Edital. 08/06/2022 16:46:41

0110 - TORNEIRA PVC 20MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 43,07 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 43,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 43,07 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 43,07 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:39 43,07 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:28:31 29,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 47,37 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 43,07 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 43,07 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:17:42 3,94 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:02:47 3,93 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0111 - TORNEIRA DE JARDIM 20MM
Data Valor CNPJ Situação

22/04/2022 - 15:04:00 6,96 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

26/04/2022 - 15:57:46 9,11 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 10,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 9,11 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:07:32 20,00 (proposta) 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P.
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Válido

28/04/2022 - 16:15:35 9,11 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:39 9,11 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:29:17 12,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 10,03 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,410% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:18:15
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28/04/2022 - 22:33:07 9,11 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 9,11 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:17:57 4,93 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:48:06 5,22 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Válido

03/05/2022 - 15:49:02 4,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,410% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:18:15

03/05/2022 - 15:52:44 8,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:53:56 4,75 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 15:54:52 4,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 48,410% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:18:15

0112 - TORNEIRA DE METAL P MAQUINA DE LAVAR 3 SAIDAS
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 76,22 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 78,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 76,22 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 76,22 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:39 76,22 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:29:39 79,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 83,84 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 76,22 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 76,22 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:18:08 50,71 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:46:08 50,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:52:54 70,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0113 - TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL 20MM
Data Valor CNPJ Situação
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26/04/2022 - 15:57:46 104,64 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 105,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 104,64 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 104,64 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:40 104,64 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:30:12 98,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 115,10 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,96% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:19:13

28/04/2022 - 22:33:07 104,64 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 104,64 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:18:20 26,23 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,93% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:49:11

03/05/2022 - 15:46:25 26,20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 74,96% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:19:13

03/05/2022 - 15:53:09 95,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0114 - TORNEIRA INOX P BANHEIRO 20MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 63,54 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 65,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 63,54 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 63,54 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:40 65,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:30:35 98,25 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 69,89 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 63,54 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 63,54 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 15:46:39 63,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:53:33 50,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:55:14 49,90 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 15:57:10 49,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0115 - TRELIÇA ARMADA 6M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 99,67 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 90,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 99,67 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 99,67 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:03 95,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 109,63 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 99,67 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 99,67 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:18:33 61,71 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:49:07 61,70 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:53:54 80,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:55:14 61,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0116 - TRENA DE 10M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 24,64 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 26,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 24,64 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 24,64 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido
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28/04/2022 - 22:31:28 38,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 27,10 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 24,64 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 24,64 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:18:45 46,60 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:49:11 24,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:54:02 24,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:55:37 23,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:55:43 22,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 15:57:29 21,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:58:27 38,37 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

0117 - VASO SANITARIO BRANCO - REDONDO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 242,14 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 245,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 242,14 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 242,14 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:40 242,14 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 266,35 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:31:58 284,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 242,14 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 242,14 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:18:56 182,41 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:54:17 190,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0118 - CANETA DE SOLDA
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 110,62 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03
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26/04/2022 - 17:00:05 110,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 110,62 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 110,62 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 121,68 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:32:41 98,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 110,62 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 110,62 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 15:49:36 97,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:54:29 97,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:56:00 96,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:56:05 96,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

03/05/2022 - 15:56:37 95,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0119 - VEDA CALHA - ADESIVO
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 21,81 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 22,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 21,81 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 21,81 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 23,99 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:06 23,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 21,81 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:42:49 21,81 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:19:09 17,49 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 15:48:16 17,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:54:40 17,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

03/05/2022 - 15:56:13 16,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:56:24 16,00 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido
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03/05/2022 - 15:56:54 15,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 15:58:20 14,41 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 16:00:03 14,40 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0120 - MANTA AUTO-ADESIVA 10CM X 10M
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 78,39 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 79,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 78,39 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 78,39 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:41 78,39 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 86,22 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:19:51

28/04/2022 - 22:33:07 78,39 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:33:38 85,00 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 78,39 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:19:20 39,92 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,08% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:49:51

03/05/2022 - 15:48:45 39,90 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,10% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:19:51

03/05/2022 - 15:54:51 70,00 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

0121 - PORTA SANFONADA BRANCA 0,60 X 2,10
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 129,93 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 130,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 129,93 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28
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28/04/2022 - 16:15:35 129,93 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 142,92 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 129,93 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:34:16 189,06 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 129,93 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:19:37 121,74 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 16:15:53 120,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 16:17:49 119,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 16:19:21 100,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 16:20:26 99,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0122 - PORTA SANFONADA 0,70 X 2,10
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 176,67 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 178,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 176,67 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 176,67 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 184,33 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,28% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:20:36

28/04/2022 - 22:33:07 176,67 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:34:46 189,06 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 176,67 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:19:49 129,03 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:50:46

03/05/2022 - 16:16:32 129,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 16:17:33 128,80 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,28% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:20:36
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03/05/2022 - 16:19:29 106,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:50:46

03/05/2022 - 16:20:17 105,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 40,28% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:20:36

0123 - PORTA SANFONADA 0,90 X 2,10
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 166,43 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 190,00 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 166,43 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 166,43 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 183,07 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 166,43 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:35:14 189,06 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 166,43 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:19:59 154,36 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 16:16:51 154,00 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

03/05/2022 - 16:17:15 153,00 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

03/05/2022 - 16:19:34 127,00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 16:20:01 126,50 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

0124 - FIO FLEXIVEL 2,5MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 1,97 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 2,80 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 1,97 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 1,97 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 2,16 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido
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28/04/2022 - 22:33:07 1,97 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:35:46 3,85 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 1,97 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:20:11 1,34 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

03/05/2022 - 16:17:00 1,33 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

0125 - FIO FLEXIVEL 4MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 4,28 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 4,60 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 4,28 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 4,28 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:42 4,28 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 4,70 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 4,28 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:36:23 5,30 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 4,28 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:20:22 2,35 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 45,09% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:21:10

0126 - FIO ELETRICO 10MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 9,52 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 10,50 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 9,52 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 9,52 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 10,47 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Válido

28/04/2022 - 22:33:07 9,52 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49
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28/04/2022 - 22:36:46 9,85 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 9,52 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:20:34 6,60 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Válido

0127 - FIO FLEXIVEL 1,5MM
Data Valor CNPJ Situação

26/04/2022 - 15:57:46 2,08 (proposta) 37.251.510/0001-41 - SOUZA E
FONSECA.CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA

Cancelado - A empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, também deixou de atender os itens 8.4.1 e 8.4.6 do edital,
a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a
CND Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela
inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os requisitos
deste Edital. 08/06/2022 17:36:03

26/04/2022 - 17:00:05 1,70 (proposta) 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

Válido

27/04/2022 - 15:09:20 2,08 (proposta) 17.853.685/0001-11 - Smp construções Cancelado - Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo
para apresentação de cnd municipal válida, haja vista que a mesma
estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi
constatado que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa. 21/06/2022 13:18:28

28/04/2022 - 16:15:35 2,08 (proposta) 23.188.924/0001-69 - RT MULTI
SERVICOS EIRELI

Válido

28/04/2022 - 16:43:42 2,08 (proposta) 21.254.778/0001-05 - J C P PRADO
COMERCIO EIRELI ME

Válido

28/04/2022 - 22:31:53 2,28 (proposta) 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:22:26

28/04/2022 - 22:33:07 2,08 (proposta) 07.520.390/0001-70 - BENEDITO
FERREIRA LOBATO

Cancelado - Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o
balanço patrimonial completo, deixando de atender o item 8.5.6 do
edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela
inabilitação da empresa, uma vez que a mesma deixou de atender
todos os requisitos editalícios. 10/08/2022 10:08:49

28/04/2022 - 22:37:08 3,10 (proposta) 14.098.166/0001-05 - São Benedito
Materias de Construção, Construtora e
Eletros

Válido

28/04/2022 - 22:42:49 2,08 (proposta) 20.442.242/0001-42 - O. PENA
PINHEIRO

Válido

29/04/2022 - 05:20:46 1,05 (proposta) 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 49,52% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, a empresa apresentou planilha de composição e nota fiscal de
saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no
pedido de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta
da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
31/05/2022 13:51:54

03/05/2022 - 16:16:50 1,04 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Cancelado - Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar
composição de preço para comprovar o valor ofertado, uma vez que o
seu valor estar 50,00% abaixo do valor de referência, a empresa não
apresentou nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu
preço, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa
por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto. 31/05/2022
10:22:26

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0107 06/05/2022 - 16:25:58 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

PLANIHA DE CUSTO SOLVERBRAZ
PDF.zip

0107 06/05/2022 - 16:30:16 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

PLANILHA DE CUSTO.zip

0113 06/05/2022 - 16:31:44 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documento1.pdf

0111 06/05/2022 - 16:31:57 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documento1.pdf

0120 06/05/2022 - 16:32:09 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documento1.pdf

0122 06/05/2022 - 16:32:34 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documento1.pdf

0127 06/05/2022 - 16:32:46 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documento1.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973626&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973629&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973630&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=973632&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0009 27/05/2022 - 18:07:08 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO COM
REGISTRO DE PREÇOS ATUALIZADO
27-05.pdf

0040 27/05/2022 - 18:07:24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO COM
REGISTRO DE PREÇOS ATUALIZADO
27-05.pdf

0009 31/05/2022 - 11:55:27 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0031 31/05/2022 - 11:55:44 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0042 31/05/2022 - 11:55:55 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0046 31/05/2022 - 11:56:02 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0047 31/05/2022 - 11:56:43 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0049 31/05/2022 - 11:56:53 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0050 31/05/2022 - 11:57:00 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0075 31/05/2022 - 11:59:38 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0076 31/05/2022 - 11:59:52 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0077 31/05/2022 - 12:00:03 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0086 31/05/2022 - 12:00:17 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0113 31/05/2022 - 12:00:55 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0120 31/05/2022 - 12:01:02 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0122 31/05/2022 - 12:01:35 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0127 31/05/2022 - 12:01:45 83.913.665/0001-13 - J. L. R. Araújo
Comércio e Serviços

PLANILHA E NOTAS.zip

0046 31/05/2022 - 15:18:33 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0047 31/05/2022 - 15:18:44 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0049 31/05/2022 - 15:18:55 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0050 31/05/2022 - 15:19:08 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0075 31/05/2022 - 15:19:24 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0046 31/05/2022 - 15:23:50 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0047 31/05/2022 - 15:23:59 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0049 31/05/2022 - 15:24:06 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
CUSTOS IGARAPÉ MIRI.xlsx

0050 31/05/2022 - 15:24:14 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0075 31/05/2022 - 15:24:22 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, NOTA FISCAL E PROPOSTA
CONSOLIDADA.rar

0018 31/05/2022 - 15:51:20 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO COM
REGISTRO DE PREÇOS ATUALIZADO -
2- 31-05.pdf

0076 31/05/2022 - 15:51:41 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO COM
REGISTRO DE PREÇOS ATUALIZADO -
2- 31-05.pdf

0076 31/05/2022 - 18:01:11 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
CUSTOS IAGARAPE MIRI (1).xlsx

0076 31/05/2022 - 18:02:34 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

NOTA E PLANILHA D COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS.rar

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004277&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004277&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1004277&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007814&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007820&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007829&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007832&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007853&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007856&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007862&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007864&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007869&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1007871&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008745&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008745&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008745&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008747&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008747&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008747&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008749&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008749&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008749&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008753&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008753&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008753&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1008783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0006 08/06/2022 - 11:49:24 07.137.759/0001-60 - SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

PREGÃO ELETRÔNICO COM
REGISTRO DE PREÇOS ATUALIZADO
08-06,.pdf

0046 09/06/2022 - 08:11:50 25.191.399/0002-47 - POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES HIDRAULICAS
EIRELI

CERTIDAO NEGATIGA DE DEBIDOS
MUNICIPAL POXI_29.06.2022.pdf

0004 15/06/2022 - 10:55:46 17.853.685/0001-11 - Smp construções 200 PROPOSTA READEQUADA.pdf

0004 10/08/2022 - 12:23:47 20.442.242/0001-42 - O. PENA PINHEIRO Certida&#771;o da Sefa.pdf

0007 15/08/2022 - 22:26:10 00.609.492/0001-17 - E MIRANDA
PINHEIRO EPP

CERTIDÃO TRIBUTARIA E NÃO
TRIBUTARIA NOVA.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:46 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

1 PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:47 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

2 PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 25/07/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:47 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

3 PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 25/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:47 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:49 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 25/07/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:50 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 25/07/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:51 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- PREF. MUN DE
IGARAPÉ MIRI

22/04/2022 25/07/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:51 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:51 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:51 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:52 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:52 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:53 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - HABILITAÇÃO

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

22/04/2022 - 14:56 MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR

- - - - DECLARAÇÕES

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 14:23 NATALIA COSTA
CARVALHO

03030809135350PODER
JUDICIARIO

03/03/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 14:42 NATALIA COSTA
CARVALHO

702022080125041-
8

SECRETARIA DA
FAZENDA

10/02/2022 09/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 14:46 NATALIA COSTA
CARVALHO

6170246/2022 JUSTIÇA DO
TRABALHO

21/02/2022 20/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 15:16 NATALIA COSTA
CARVALHO

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BELEM SEFIM

15/02/2022 15/08/2002 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356858&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356858&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356877&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356877&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356877&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356886&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356886&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356886&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356886&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356892&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356892&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356892&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356981&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356981&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5356988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357006&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357006&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357006&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357036&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5357090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5414357&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5414357&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5414357&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5414357&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5414851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5415021&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5415021&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5415822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 15:52 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

0209409077603FORUM 09/02/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 15:53 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

702022080114279-
8

SEFA 08/02/2022 07/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 15:56 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

4709399/2022 PODER
JUDICIARIO

08/02/2022 06/08/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 15:56 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - HABILITAÇÃO

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 15:58 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- CAMARA 26/04/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 15:59 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- SEFIN 22/04/2022 21/06/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 16:01 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- RECEITA
FEDERAL

07/02/2022 06/08/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 16:01 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 16:02 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- SEFIN 08/02/2022 31/12/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:04 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

04051109219012TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

05/04/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 16:06 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 16:06 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 16:07 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 16:08 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

28/04/2022 - 16:13 Thales Michel Marques
Monteiro

- - - - HABILITAÇÃO

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

28/04/2022 - 16:14 Thales Michel Marques
Monteiro

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

RT MULTI SERVICOS
EIRELI

28/04/2022 - 16:14 Thales Michel Marques
Monteiro

- - - - DECLARAÇÕES

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 16:15 NATALIA COSTA
CARVALHO

- MINISTERIO DA
FAZENDA

11/02/2022 10/08/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:15 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

702022080316697-
0

SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

01/04/2022 28/09/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:21 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

10397472/2022JUSTIÇA DO
TRABALHO

01/04/2022 28/09/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:23 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- Procuradoria-Geral
da Fazenda
Nacional

27/01/2022 26/07/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:23 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- Procuradoria-Geral
da Fazenda
Nacional

27/01/2022 26/07/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:25 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- 088402/119/2022 11/04/2022 08/10/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:33 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:33 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA
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J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:33 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 16:34 ELLEN CRISTINA
GONCALVES LOPES

- - - - HABILITAÇÃO

J C P PRADO COMERCIO
EIRELI ME

28/04/2022 - 17:06 Ingrid Maia - - - - HABILITAÇÃO

J C P PRADO COMERCIO
EIRELI ME

28/04/2022 - 17:06 Ingrid Maia - - - - DECLARAÇÕES

J C P PRADO COMERCIO
EIRELI ME

28/04/2022 - 17:06 Ingrid Maia - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

E MIRANDA PINHEIRO EPP 28/04/2022 - 17:24 EDMILSON MIRANDA
PINHEIRO

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

E MIRANDA PINHEIRO EPP 28/04/2022 - 17:25 EDMILSON MIRANDA
PINHEIRO

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 17:30 Jose Luiz Rodrigues de
Araújo

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 17:31 Jose Luiz Rodrigues de
Araújo

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 17:32 Jose Luiz Rodrigues de
Araújo

- - - - DECLARAÇÕES

J. L. R. Araújo Comércio e
Serviços

28/04/2022 - 17:33 Jose Luiz Rodrigues de
Araújo

- PREFEITURA DE
CASTANHAL

12/05/2021 - Atestado de
Capacidade
Técnica

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 20:41 NATALIA COSTA
CARVALHO

- M P DA SILVA
QUARESMA
EIRELLE

28/03/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 20:46 NATALIA COSTA
CARVALHO

- M P DA SILVA
QUARESMA
EIRELLI

28/03/2022 - Atestado de
Capacidade
Técnica

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 21:05 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 21:22 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - DECLARAÇÕES

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 21:23 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 21:23 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

02091109077332PODER
JUDICIÁRIO

22/02/2022 - Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 21:24 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 21:26 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

702022080232914-
0

GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ
SECRETARIA DE
ESTADO DA

15/03/2022 11/09/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 21:34 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

9197668/2022 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

22/03/2022 18/09/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 21:36 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- INSTITUIÇÃO
PRIVADA

22/07/2021 - Atestado de
Capacidade
Técnica

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 21:41 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- PMA 11/02/2022 12/05/2022 Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:00 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:02 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

22/03/2022 19/09/2022 Certidão
Negativa de
Dívida Ativa
da União

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:03 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

22/03/2022 19/09/2022 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:18 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:18 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - REG.FISCAL
E
TRABALHISTA

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:19 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5417891&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5417946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5418836&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5418838&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5418844&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5418844&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419501&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419501&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419522&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419563&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419563&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5419563&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5420988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5420988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5420988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421142&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421142&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421146&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421157&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421210&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421248&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421328&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421328&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421333&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421333&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421333&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421333&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421335&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421335&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421335&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421335&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421335&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421407&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421407&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/09/2022 às 08:38:28.
Código verificador: 37F926

Página 286 de 332

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:19 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:19 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - HABILITAÇÃO

SEBASTIÃO Q. FERREIRA 28/04/2022 - 22:19 SEBASTIÃO QUARESMA
FERREIRA

- - - - DECLARAÇÕES

São Benedito Materias de
Construção, Construtora e
Eletros

28/04/2022 - 22:39 PATRESE DOS SANTOS
COSTA

- - - - HABILITAÇÃO

O. PENA PINHEIRO 28/04/2022 - 22:44 Otoniel Pena Pinheiro - - - - DECLARAÇÕES

O. PENA PINHEIRO 28/04/2022 - 22:45 Otoniel Pena Pinheiro - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

O. PENA PINHEIRO 28/04/2022 - 23:02 Otoniel Pena Pinheiro - - - - HABILITAÇÃO

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 23:10 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 23:10 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - DECLARAÇÕES

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 23:15 NATALIA COSTA
CARVALHO

- 0000 Certidão
Negativa de
Débito
relativo a
Tributos

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

28/04/2022 - 23:15 BENEDITO FERREIRA
LOBATO

- - - - HABILITAÇÃO

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

28/04/2022 - 23:26 BENEDITO FERREIRA
LOBATO

- - - - DECLARAÇÕES

BENEDITO FERREIRA
LOBATO

28/04/2022 - 23:26 BENEDITO FERREIRA
LOBATO

- - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

28/04/2022 - 23:44 NATALIA COSTA
CARVALHO

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

21/06/2022 - 17:50 27/06/2022 - 18:00 30/06/2022 - 18:00

0001 - ABRACADEIRA BRANA DE NYLON - 200 X 3,6MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

21.254.778/0001-05 - J C P
PRADO COMERCIO EIRELI
ME

21/06/2022 - 17:44:12 ilustríssimo Sr. pregoeiro, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002,
inexistindo a hipótese da "rejeição sumária" da intenção de recurso na legislação,
apontamos como motivação da intenção de recurso, mediante a habilitação e
aceitação de proposta ds empresas, SEBASTIÃO Q. FERREIRA, CUJO ESTE
NÃO APRESENTOU CENIT E CEAT AUTOS FISICOS, O. PENA PINHEIRO,
CUJO ESTE NÃO APRESENTOU CENIT E CEAT, BENEDITO FERREIRA
LOBATO, CUJO ESTE NÃO APRESENTOU ATESTADO COMPATIVEL COM O
OBJETO, TODA A DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA ESTA SENDO EXIGIDA
NO EDITAL, Diante do exposto considerando os princípios constitucionais da
isonomia, legalidade, da impessoalidade, da igualdade, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros correspondentes, se
assim houver.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

21.254.778/0001-05 - J C P
PRADO COMERCIO EIRELI
ME

24/06/2022 - 14:50:55 Conforme expresso anteriormente. recurso - JCP
2406.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

07.137.759/0001-60 -
SEBASTIÃO Q. FERREIRA

30/06/2022 - 17:37 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI – PARÁ,

SEGUEM APENSAS AS CONTRARRAZÕES EM
RECURSO ADMINISTRATIVO. Contrarrazões -
Barico.pdf.

Deferido

Julgamentos

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421412&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421413&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421414&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421511&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421580&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421616&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421650&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421697&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421699&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421699&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421749&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5421749&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Data do Julgamento Justificativa

05/07/2022 - 17:00:39 Segue anexo decisão. resposta ao recurso.pdf.

0074 - REGISTRO DE AGUA 32MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

04/05/2022 - 08:18:46 Registramos intenção de recurso, pois a empresa Benedito Ferreira não
apresentou todos os documentos solicitados no edital, faltando no Item 8.4.4
Certidão de Trabalhista de Jurisdição 1º e 2º Grau, onde a empresa nomeou o
arquivo, mais ao abrir o documento não é a certidão solicitada, favor analisar
novamente os mesmo

Indeferido

Justificativa: Conforme dito no chat, as intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, pois a fase de intenções não foi
aberta pelo pregoeiro.

0075 - REGISTRO DE AGUA 20MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

04/05/2022 - 08:17:55 Registramos intenção de recurso, pois a empresa Sebastião Q. Ferreira não
apresentou todos os documentos solicitados no edital, faltando no Item 8.4.4
Certidão de Trabalhista de Jurisdição 1º e 2º Grau, onde a empresa nomeou o
arquivo, mais ao abrir o documento não é a certidão solicitada, favor analisar
novamente os mesmo.

Indeferido

Justificativa: Conforme dito no chat, as intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta, justificada, sendo assim, indefiro, pois a fase de intenções não foi
aberta pelo pregoeiro.

0106 - TINTA ACRILICA 18L ANTIMORFO- CORES VARIADAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

32.652.872/0001-20 -
SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

09/06/2022 - 16:49:53 Prezada sra. Pregoeiro (A), boa tarde!
Venho interpor minha manifestação de recursos quanto a desclassificação da
minha empresa neste certa, visto que pelo demora do certame algumas certidoes
certamente venceriam, conforme mencionado no chat deste certame minha
empresa deixou de apresentar balanço, onde uma vez foi enviado e consta no
auto dos documentos em anexo, quanto a certidao de falência e concordata seu
vencimento foi dia 01 de junho de 2022 e nao na data mencionada, conforme
edital e pela lei minha empresa tem o prazo de 05 (cinco dias) para apresentar
nova certidao com data vigente. Solicito que seja verificado quanto a decisao
tomada pois minha empresa apresentou todos os documentos

Indeferido

Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova
certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis
para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº 123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa,
peço ainda que a mesma verifique se foi feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

32.652.872/0001-20 -
SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

09/06/2022 - 17:03:06 Prezada sr. Pregoeiro, boa tarde!
Em cumprimento a v.s.a, venho aqui apresentar minha intenção de recurso,
quanto a sua decisão publicada no portal, uma vez que o balanço patrimonial
consta nas documentações, certidão de falencia e concorda e alvara conforme
edital e a lei tenho um prazo de 05 dias uteis para apresentar uma nova, venho
aqui solicitar a ebrta de prazo para apresentar essas novas documentações e
solicitar minha habilitação novamente para o processo, uma vez que me enquadro
dentro dos parametros e da lei.

Indeferido

Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova
certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis
para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº 123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa,
peço ainda que a mesma verifique se foi feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

0107 - TINTA ACRILICA FOSCO 18L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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32.652.872/0001-20 -
SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

09/06/2022 - 17:09:16 Prezado sr. pregoeiro, boa tarde!
Conforme ja solicitado nos outros itens, venho manifestar minha intençã de
recurso referente a inabilitação d eminha empresa neste certame, devido nao ter
apresentado balanço e mencionada as certidoes vencidas, uma vez que o balanço
consta nos processos como od demais documentos, prazo das certidoes venceu
no dia 01 de junho de 2022 e na no mes 04, uma vez conforme previsto em edital
e na lei minha emoresa tem o prazo de 05 dia uteis para apresentar nova
documentaçao, e por fim gostaria de reforçar o atraso no retorno deste processo,
pois no dia da licitaçao minhas certidoes ainda estava em vigencia. Solicito retorno
da minha empresa neste cerame devido esta atendendo aos criterios.

Indeferido

Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova
certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis
para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº 123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa,
peço ainda que a mesma verifique se foi feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

32.652.872/0001-20 -
SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

09/06/2022 - 17:36:35 Prezado sr. Pregoeiro, boa tarde!
Complementando o que ja foi mencionado anteriormente quanto as certidoes
vencidas, onde menciona do TCU, tambem tem o prazo de 05 dias, De acordo
com o art. 3º da Lei nº 8666/93, são princípios expressos da licitação: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, voce deu o prazo
para outra empresa apresentar os documentos vencidos e nao deu essa
oportunidade para minha empresa, visto que faz parte da habilitação juridica, fiscal
e economica financeira do edital. Diante do exposto venho solicitar mais uma vez
a habilitação da minha empresa e para que seja enviada a documentação vigente,
mas uma vez reforçando o atraso no retorno do processo licitatório que na sua
data de abertura minhas documentações estavam vigente no sistema, uma vez
que todo momento elas estao vencendo.

Indeferido

Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova
certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis
para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº 123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa,
peço ainda que a mesma verifique se foi feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

0109 - TINTA P PISO 3,6L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

32.652.872/0001-20 -
SOLVEBRAZ INDUSTRIA
DE TINTAS LTDA

09/06/2022 - 16:53:59 Prezado sr. Pregoeiro, boa tarde!
Venho interpor minha intenção de recurso referente a sua decisao na inabilitação
de minha empresa, uma vez que todos os documentos forma apresentados,
quanto ao balanço consta junto das documentações, as certidoes vencidas tenho
um prazo de 05 dias para apresentar uma nova, conforme a lei e edital, onde ja
solicitei e irei encaminhar para substituir, uma vez o processo teve sua demora e a
certidao venceu na data do dia 01 de junho de 2022 conforme consta neste
processo.

Indeferido

Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova
certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por mais 5 dias úteis
para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº 123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa,
peço ainda que a mesma verifique se foi feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

Chat
Data Apelido Frase

29/04/2022 - 08:35:58 Pregoeiro Bom dia senhores, daremos inicio a analise das propostas.

29/04/2022 - 08:36:14 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

29/04/2022 - 09:30:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

29/04/2022 - 09:30:55 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

29/04/2022 - 09:30:55 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

29/04/2022 - 09:45:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 09:45:27 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 09:45:28 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 09:45:28 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 09:45:30 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 09:45:30 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 09:45:32 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 09:45:32 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 09:45:34 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 09:45:34 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 10:18:10 Sistema O item 0001 foi encerrado.
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29/04/2022 - 10:22:05 Sistema O item 0005 foi encerrado.

29/04/2022 - 10:22:38 Sistema O item 0003 foi encerrado.

29/04/2022 - 10:49:21 Sistema O item 0002 foi encerrado.

29/04/2022 - 10:56:53 Sistema O item 0004 foi encerrado.

29/04/2022 - 11:03:24 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:03:24 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:03:26 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:03:26 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:03:27 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:03:27 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:03:29 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:03:29 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:03:31 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:03:31 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:13:28 Sistema O item 0007 foi encerrado.

29/04/2022 - 11:13:28 Sistema O item 0008 foi encerrado.

29/04/2022 - 11:32:24 Sistema O item 0009 foi encerrado.

29/04/2022 - 11:32:30 Sistema O item 0010 foi encerrado.

29/04/2022 - 11:36:49 Sistema O item 0006 foi encerrado.

29/04/2022 - 11:54:33 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:54:33 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:54:34 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:54:34 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:54:35 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:54:35 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:54:36 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:54:36 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 11:54:37 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 11:54:37 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 12:04:36 Sistema O item 0013 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:05:44 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 12:05:44 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 12:05:45 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 12:05:45 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 12:05:46 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 12:05:46 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 12:05:46 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 12:05:46 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 12:05:47 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 12:05:47 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 12:14:06 Sistema O item 0011 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:28:43 Sistema O item 0018 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:30:55 Sistema O item 0017 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:33:20 Sistema O item 0015 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:40:25 Sistema O item 0019 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:40:46 Sistema O item 0012 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:44:59 Sistema O item 0014 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:45:05 Sistema O item 0016 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:45:11 Sistema O item 0020 foi encerrado.

29/04/2022 - 12:51:29 Pregoeiro Boa tarde senhores, iremos suspender o processo e retornaremos as 14:30hrs

29/04/2022 - 14:46:13 Pregoeiro Boa tarde senhores, iremos der continuidade a fase de lance.

29/04/2022 - 14:46:37 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 14:46:37 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 14:46:38 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 14:46:38 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 14:46:39 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 14:46:39 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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29/04/2022 - 14:46:39 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 14:46:39 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 14:46:40 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 14:46:40 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:04:47 Sistema O item 0024 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:04:53 Sistema O item 0025 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:15:02 Sistema O item 0022 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:15:08 Sistema O item 0023 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:15:35 Sistema O item 0021 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:16:58 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:16:58 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:16:59 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:16:59 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:17:00 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:17:00 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:17:00 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:17:00 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:17:00 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:17:00 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:39:18 Sistema O item 0026 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:45:19 Sistema O item 0028 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:46:08 Sistema O item 0027 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:56:59 Sistema O item 0029 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:57:47 Sistema O item 0030 foi encerrado.

29/04/2022 - 15:59:17 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:59:17 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:59:17 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:59:17 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:59:18 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:59:18 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:59:19 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:59:19 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 15:59:24 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 15:59:24 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 16:09:38 Sistema O item 0031 foi encerrado.

29/04/2022 - 16:09:56 Sistema O item 0033 foi encerrado.

29/04/2022 - 16:10:02 Sistema O item 0034 foi encerrado.

29/04/2022 - 16:12:57 Sistema O item 0032 foi encerrado.

29/04/2022 - 16:15:34 Sistema O item 0035 foi encerrado.

29/04/2022 - 16:46:35 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 16:46:35 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 16:46:36 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 16:46:36 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 16:46:36 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 16:46:36 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 16:46:40 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

29/04/2022 - 16:46:40 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

29/04/2022 - 16:56:36 Sistema O item 0036 foi encerrado.

29/04/2022 - 17:00:46 Sistema O item 0037 foi encerrado.

29/04/2022 - 17:06:18 Sistema O item 0039 foi encerrado.

29/04/2022 - 17:06:24 Sistema O item 0040 foi encerrado.

29/04/2022 - 17:06:36 Sistema O item 0038 foi encerrado.

29/04/2022 - 17:42:15 Pregoeiro Senhores, iremos suspender o processo agora devido ao horário e retornamos na segunda feira 02/05/2022
as 09:00hs para dar continuidade. Bom Final de Semana a todos

02/05/2022 - 09:00:08 Pregoeiro Bom dia senhores
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02/05/2022 - 11:47:13 Pregoeiro Bom dia senhores. Retornaremos as 14hrs

02/05/2022 - 14:18:12 Pregoeiro Boa tarde senhores.

02/05/2022 - 15:17:18 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:18 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:20 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:20 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:21 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:21 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:23 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:23 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:25 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:25 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:31 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:31 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:32 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:32 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:33 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:33 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:35 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:35 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:17:36 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:17:36 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:27:21 Sistema O item 0041 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:21 Sistema O item 0042 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:21 Sistema O item 0043 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:24 Sistema O item 0044 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:27 Sistema O item 0045 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:33 Sistema O item 0046 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:33 Sistema O item 0047 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:33 Sistema O item 0048 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:36 Sistema O item 0049 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:27:36 Sistema O item 0050 foi encerrado.

02/05/2022 - 15:53:27 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:27 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:28 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:28 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:28 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:28 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:29 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:29 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:30 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:30 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:31 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:31 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:32 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:32 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:33 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:33 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:34 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:34 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 15:53:40 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 15:53:40 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:03:27 Sistema O item 0052 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:03:51 Sistema O item 0054 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:03:57 Sistema O item 0055 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:05:46 Sistema O item 0060 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:08:32 Sistema O item 0051 foi encerrado.
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02/05/2022 - 16:08:56 Sistema O item 0056 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:09:38 Sistema O item 0057 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:10:05 Sistema O item 0058 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:13:36 Sistema O item 0059 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:19:37 Sistema O item 0053 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:38:15 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:15 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:16 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:16 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:17 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:17 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:18 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:18 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:19 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:19 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:19 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:19 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:20 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:20 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:22 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:22 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:23 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:23 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:38:26 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

02/05/2022 - 16:38:26 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/05/2022 - 16:49:48 Sistema O item 0065 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:50:43 Sistema O item 0064 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:50:46 Sistema O item 0069 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:51:19 Sistema O item 0070 foi encerrado.

02/05/2022 - 16:53:28 Sistema O item 0061 foi encerrado.

02/05/2022 - 17:02:43 Sistema O item 0062 foi encerrado.

02/05/2022 - 17:06:56 Sistema O item 0063 foi encerrado.

02/05/2022 - 17:17:32 Sistema O item 0066 foi encerrado.

02/05/2022 - 17:17:35 Sistema O item 0067 foi encerrado.

02/05/2022 - 17:24:52 Sistema O item 0068 foi encerrado.

02/05/2022 - 17:33:19 Pregoeiro Boa tarde senhores, devido ao hórario iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09:00hs, que
todos tenham uma ótima noite e até amanhã.

03/05/2022 - 09:03:51 Pregoeiro Bom dia senhores, por favor permaneçam conectados, em instantes daremos continuidade a sessão.

03/05/2022 - 09:05:40 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:40 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:41 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:41 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:42 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:42 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:43 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:43 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:46 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:46 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:46 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:46 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:47 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:47 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:50 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:50 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:51 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:05:51 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:05:52 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
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03/05/2022 - 09:05:52 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:15:43 Sistema O item 0073 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:15:43 Sistema O item 0074 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:16:37 Sistema O item 0075 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:16:56 Sistema O item 0077 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:18:02 Sistema O item 0071 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:18:14 Sistema O item 0072 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:18:50 Sistema O item 0079 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:24:37 Sistema O item 0076 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:26:37 Sistema O item 0078 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:26:47 Sistema O item 0080 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:31:41 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:41 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:41 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:41 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:42 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:42 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:42 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:42 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:43 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:43 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:47 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:47 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:47 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:47 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:31:48 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:41:42 Sistema O item 0082 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:41:42 Sistema O item 0083 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:41:42 Sistema O item 0084 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:41:48 Sistema O item 0088 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:44:34 Sistema O item 0089 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:45:16 Sistema O item 0085 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:45:34 Sistema O item 0090 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:45:43 Sistema O item 0081 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:45:49 Sistema O item 0086 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:46:04 Sistema O item 0087 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:47:30 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:47:30 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 09:57:32 Sistema O item 0093 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:57:32 Sistema O item 0094 foi encerrado.

03/05/2022 - 09:57:32 Sistema O item 0095 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:04:37 Sistema O item 0091 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:04:55 Sistema O item 0092 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:11:59 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
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03/05/2022 - 10:11:59 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 10:11:59 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 10:11:59 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 10:12:00 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 10:12:00 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 10:12:01 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 10:12:01 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 10:12:02 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 10:12:02 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 10:12:06 Sistema O item 0098 foi suspenso pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 10:12:11 Sistema O item 0098 foi reaberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 10:22:36 Sistema O item 0096 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:22:51 Sistema O item 0097 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:23:33 Sistema O item 0100 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:24:39 Sistema O item 0098 foi encerrado.

03/05/2022 - 10:43:57 Sistema O item 0099 foi encerrado.

03/05/2022 - 11:01:22 Pregoeiro Bom dia senhores, devido ao conflito de hórario com outra licitação, iremos suspender o processo e
retornaremos as 14hrs.

03/05/2022 - 14:14:12 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:14:12 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:14:13 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:14:13 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:14:14 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:14:14 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:14:15 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:14:15 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:14:17 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:14:17 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:29:43 Sistema O item 0101 foi encerrado.

03/05/2022 - 14:33:07 Sistema O item 0102 foi encerrado.

03/05/2022 - 14:33:26 Sistema O item 0103 foi encerrado.

03/05/2022 - 14:39:33 Sistema O item 0105 foi encerrado.

03/05/2022 - 14:55:10 Sistema O item 0104 foi encerrado.

03/05/2022 - 14:58:30 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:58:30 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:58:31 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:58:31 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:58:33 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:58:33 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:58:34 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:58:34 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:58:34 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:58:34 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:08:35 Sistema O item 0110 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:09:35 Sistema O item 0109 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:34:24 Sistema O item 0107 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:34:40 Sistema O item 0108 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:39:22 Sistema O item 0106 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:44:45 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:44:45 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:44:45 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:44:45 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:44:45 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:44:45 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:44:56 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:44:56 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:44:58 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.
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03/05/2022 - 15:44:58 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:44:58 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:44:58 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:44:59 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:44:59 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:45:00 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:45:00 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:45:02 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:45:02 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:45:22 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 15:45:22 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 15:54:56 Sistema O item 0112 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:55:11 Sistema O item 0113 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:56:18 Sistema O item 0117 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:56:51 Sistema O item 0120 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:56:54 Sistema O item 0111 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:57:15 Sistema O item 0115 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:58:39 Sistema O item 0118 foi encerrado.

03/05/2022 - 15:59:12 Sistema O item 0114 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:00:28 Sistema O item 0116 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:02:04 Sistema O item 0119 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:14:00 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:00 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:14:00 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:00 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:14:00 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:00 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:14:01 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:01 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:14:02 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:02 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:14:03 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:03 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:14:03 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 16:14:03 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 16:24:01 Sistema O item 0121 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:24:01 Sistema O item 0122 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:24:01 Sistema O item 0123 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:24:01 Sistema O item 0124 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:24:04 Sistema O item 0125 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:24:04 Sistema O item 0126 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:24:04 Sistema O item 0127 foi encerrado.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0001 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 10,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0002 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 18,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0003 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,29.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0004 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 22,69.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0005 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 14,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0006 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 71,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0007 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 21,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0008 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 30,92.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0009 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 19,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0010 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 24,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0011 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0012 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 14,22.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0013 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,49.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0014 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 30,68.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0015 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 80,88.
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03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0016 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 6,27.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0017 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 12,09.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0018 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,17.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0019 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0020 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 49,68.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0021 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 44,79.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0022 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 40,79.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0023 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 45,89.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0024 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 7,89.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0025 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 8,39.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0026 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,68.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0027 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 21,86.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0028 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 21,88.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0029 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 47,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0030 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 164,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0031 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 17,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0032 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 33,39.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0033 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 17,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0034 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 210,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0035 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 9,09.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0036 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 41,48.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0037 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,94.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0038 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 999,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0039 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 19,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0040 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 35,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0041 teve como arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO - EPP/SS com lance de R$ 64,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0042 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 2,40.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0043 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 29,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0044 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 129,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0045 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,48.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0046 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,46.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0047 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,65.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0048 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 54,40.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0049 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 0,65.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0050 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,74.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0051 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 68,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0052 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 5,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0053 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 340,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0054 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 69,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0055 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 21,30.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0056 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 39,10.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0057 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 269,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0058 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 94,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0059 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 26,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0060 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 4,19.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0061 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 45,89.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0062 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 325,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0063 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 203,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0064 teve como arrematante O. PENA PINHEIRO - ME com lance de R$ 190,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0065 teve como arrematante O. PENA PINHEIRO - ME com lance de R$ 222,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0066 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 22,90.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0067 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 21,18.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0068 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 19,38.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0069 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 20,85.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0070 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 18,90.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0071 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 41,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0072 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 48,99.
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03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0073 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 0,17.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0074 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 14,60.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0075 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 6,45.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0076 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 5,45.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0077 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 18,04.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0078 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 142,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0079 teve como arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO - EPP/SS com lance de R$ 9,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0080 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 62,90.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0081 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 23,70.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0082 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 7,48.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0083 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 4,06.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0084 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 3,42.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0085 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 22,54.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0086 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 37,20.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0087 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 14,98.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0088 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 24,99.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0089 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 86,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0090 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 13,15.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0091 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 21,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0092 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 31,60.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0093 teve como arrematante O. PENA PINHEIRO - ME com lance de R$ 35,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0094 teve como arrematante O. PENA PINHEIRO - ME com lance de R$ 10,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0095 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 0,71.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0096 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 0,92.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0097 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 2,59.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0098 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 5,60.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0099 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 3,89.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0100 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 65,74.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0101 teve como arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO - EPP/SS com lance de R$ 30,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0102 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 87,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0103 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 90,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0104 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 1,93.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0105 teve como arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP - EPP/SS com lance de R$ 76,84.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0106 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 123,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0107 teve como arrematante SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS com lance de R$
139,87.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0108 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 201,00.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0109 teve como arrematante SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS com lance de R$
57,40.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0110 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 3,93.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0111 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 4,70.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0112 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 50,70.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0113 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 26,20.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0114 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 49,80.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0115 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 61,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0116 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 21,90.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0117 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 182,41.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0118 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 95,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0119 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 14,40.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0120 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 39,90.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0121 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 99,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0122 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 105,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0123 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 126,50.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0124 teve como arrematante O. PENA PINHEIRO - ME com lance de R$ 1,33.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0125 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 2,35.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0126 teve como arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços - EPP/SS com lance de R$ 6,60.

03/05/2022 - 16:42:21 Sistema O item 0127 teve como arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME com lance de R$ 1,04.

03/05/2022 - 16:42:23 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
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03/05/2022 - 16:43:58 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 18:47.

03/05/2022 - 16:56:25 F. J. L. R. Ar... Negociação Item 0048: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

03/05/2022 - 16:56:44 F. J. L. R. Ar... Negociação Item 0073: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

03/05/2022 - 16:57:42 F. J. L. R. Ar... Negociação Item 0082: infelizmente não temos como reduzir, já estamos com os valores em nosso limite

03/05/2022 - 16:58:36 Sistema A proposta readequada do item 0048 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 16:58:56 Sistema A proposta readequada do item 0073 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 16:59:07 Sistema A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 16:59:16 Sistema A proposta readequada do item 0083 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 16:59:27 Sistema A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 16:59:36 Sistema A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 16:59:44 Sistema A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:00:02 Sistema A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:00:20 Sistema A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:00:30 Sistema A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:00:39 Sistema A proposta readequada do item 0100 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:00:54 Sistema A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:01:06 Sistema A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:01:18 Sistema A proposta readequada do item 0125 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:01:30 Sistema A proposta readequada do item 0126 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:05:15 Sistema A proposta readequada do item 0107 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:05:49 Sistema A proposta readequada do item 0109 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:18:05 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Negociação Item 0031: SR. PREGOEIRO, PEDIMOS DESISTENCIA DO INTEM 31 POR ERRO DE
DIGITAÇÃO NA FASE DE LANCE.

03/05/2022 - 17:18:45 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Negociação Item 0009: SR. PREGOEIRO, PEDIMOS DESISTENCIA DO INTEM 9 POR ERRO DE
DIGITAÇÃO NA FASE DE LANCE.

03/05/2022 - 17:19:11 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Negociação Item 0040: SR. PREGOEIRO, PEDIMOS DESISTENCIA DO INTEM 40 POR ERRO DE
DIGITAÇÃO NA FASE DE LANCE.

03/05/2022 - 17:48:45 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:48:58 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:49:08 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:56:32 Sistema A proposta readequada do item 0051 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 17:59:43 Sistema A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:00:38 Sistema A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:01:38 Sistema A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:02:21 Sistema A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:03:09 Sistema A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:03:51 Sistema A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:04:58 Sistema A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:05:55 Sistema A proposta readequada do item 0062 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:06:32 Sistema A proposta readequada do item 0066 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:07:01 Sistema A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:07:28 Sistema A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:08:06 Sistema A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:09:01 Sistema A proposta readequada do item 0071 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:10:01 Sistema A proposta readequada do item 0072 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:10:21 Sistema A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:13:00 Sistema A proposta readequada do item 0075 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:13:56 Sistema A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:14:33 Sistema A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:15:28 Sistema A proposta readequada do item 0080 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:16:28 Sistema A proposta readequada do item 0081 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:17:15 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:17:54 Sistema A proposta readequada do item 0087 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:18:32 Sistema A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:19:27 Sistema A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:20:06 Sistema A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:20:47 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:21:28 Sistema A proposta readequada do item 0102 foi anexada ao processo.
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03/05/2022 - 18:22:16 Sistema A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:22:57 Sistema A proposta readequada do item 0108 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:23:47 Sistema A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:24:29 Sistema A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:25:23 Sistema A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:26:05 Sistema A proposta readequada do item 0113 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:27:02 Sistema A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:27:45 Sistema A proposta readequada do item 0115 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:28:23 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:29:22 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:29:55 Sistema A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:30:32 Sistema A proposta readequada do item 0120 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:31:11 Sistema A proposta readequada do item 0121 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:31:50 Sistema A proposta readequada do item 0122 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:32:35 Sistema A proposta readequada do item 0123 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 18:33:13 Sistema A proposta readequada do item 0127 foi anexada ao processo.

03/05/2022 - 19:33:43 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09:00hrs

04/05/2022 - 08:17:55 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0075.

04/05/2022 - 08:18:46 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0074.

04/05/2022 - 09:41:01 Pregoeiro Bom dia senhores.

04/05/2022 - 19:21:52 Pregoeiro Boa noite senhores, Devido ao horário, continuaremos a análise das propostas amanhã 05/05/2022 as
09:00hrs

05/05/2022 - 09:31:57 Pregoeiro Bom dia senhores, daremos continuidade a análise das propostas

05/05/2022 - 14:25:40 Pregoeiro Senhores, permaneçam conectados, estamos analisando as exiquibilidade das propostas ofertadas.

05/05/2022 - 15:59:21 Pregoeiro Senhores, devido a constantes interrupções no fornecimento de internet, iremos suspender o processo e
retornamos amanhã 06/05/2022 as 08:30.

06/05/2022 - 09:32:26 Pregoeiro Bom dia senhores, daremos continuidade as analises das exiquibilidade das propostas ofertadas.

06/05/2022 - 09:37:23 Pregoeiro Bom dia senhores

06/05/2022 - 11:53:21 Pregoeiro Senhores, iremos suspender o processo para o almoço e voltamos as 14:00hs.

06/05/2022 - 14:06:27 Pregoeiro Boa tarde senhores

06/05/2022 - 14:15:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:15:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:15:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:15:50 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:16:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:16:10 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:16:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:16:33 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:16:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:16:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:17:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 06/05/2022.
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06/05/2022 - 14:17:14 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:17:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:17:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:17:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:17:48 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:18:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:18:15 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:18:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:18:36 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:18:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:18:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:19:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 16:19 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:19:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:19:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:19 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:19:47 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:20:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:20:20 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:20:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:20:46 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:21:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:21:08 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:21:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:21:27 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:21:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 16:21 do dia 06/05/2022.
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06/05/2022 - 14:21:58 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:22:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:22:24 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:22:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:22:42 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:23:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:23:05 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:23:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:23:22 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:23:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 16:23 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:23:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:24:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:24:10 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:24:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:24:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:26:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:26:28 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:26:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:26:49 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:27:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 16:27 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:27:50 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:28:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:28:10 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:28:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 06/05/2022.
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06/05/2022 - 14:28:36 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:29:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 16:29 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:29:01 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:29:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 16:29 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:29:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:29:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 16:29 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:29:50 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:30:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:30:23 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:31:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:31:11 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:31:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:31:32 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:31:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:31:58 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:32:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:32:34 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:33:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0106. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:33:09 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:33:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:33:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:33:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0111. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:33:58 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:34:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0113. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 06/05/2022.
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06/05/2022 - 14:34:35 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:35:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0120. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:35:02 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:35:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0122. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:35:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:35:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0125. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:35:49 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 14:36:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0127. O prazo de envio é até às 16:36 do dia 06/05/2022.

06/05/2022 - 14:36:09 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

06/05/2022 - 15:00:53 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Documentação Item 0002: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando os 58 itens arrematados e prazo de 02h
(duas) de tempo para apresentação de planilhas de composição de preço, solicitamos prorrogação do prazo
para até o dia 09 (segunda feira) para formalização da planilha de composição de preços e juntada de fartas
notas fiscais.

06/05/2022 - 16:25:58 Sistema A diligência do item 0107 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:26:23 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0074: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o itens 74, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:27:38 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0077: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o item 77, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:28:20 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0086: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o itens 74, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:29:24 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0111: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o item, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:29:33 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0113: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o item, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:29:46 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0120: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o item, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:29:57 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0127: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o item, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:30:11 F. SEBASTIÃO Q.
FERREIRA

Documentação Item 0122: Prezado Sr. Pregoeiro, considerando a complexidade da diligência solicitada para
o item, o prazo de 02 (duas) horas não é hábil para apresentação de composição de preço e juntada da
documentação necessária a demonstração de exequibilidade dos preços. Assim, requeremos a prorrogação
do prazo para dia 09/05 (segunda-feira).

06/05/2022 - 16:30:16 Sistema A diligência do item 0107 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:31:44 Sistema A diligência do item 0113 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:31:57 Sistema A diligência do item 0111 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:32:09 Sistema A diligência do item 0120 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:32:34 Sistema A diligência do item 0122 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:32:46 Sistema A diligência do item 0127 foi anexada ao processo.

06/05/2022 - 16:34:27 Pregoeiro Senhores, o prazo de 02 (duas) horas é prazo mais do que suficiente para a apresentação das composições
solcitadas, ora, para formular as propostas dos senhores, os mesmos não fizeram composição para saber
até onde os senhores poderiam dar lances, em tese ja é para estar pronto esse documento e os senhores
apenas adaptarem, já tivemos problemas com valores inexequíveis uma vez e por isso exijo a comprovação
da exequibilidade dos valores, como forma de resguardar a administração desta secretaria.
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06/05/2022 - 17:03:23 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender o processo e retornamos na segunda feiras 09/05/2022 as
15:00hs. Bom final de semana

09/05/2022 - 15:27:20 Pregoeiro Boa tarde senhores.

09/05/2022 - 15:30:09 Pregoeiro Manteremos a suspensão do processo devido ao conflito de hórario com outro certame, realizaremos
abertura amanhã 10/05/2022 as 16:00 hrs

10/05/2022 - 16:09:39 Pregoeiro Senhores, manteremos a suspensão do processo devido novamente a conflito de horário com outra licitação
e reabriremos a licitação dia 13/05/2022 as 09:00hs.

13/05/2022 - 09:04:52 Pregoeiro Bom dia senhores.

13/05/2022 - 17:02:13 Pregoeiro Senhores, permaneçam conectados

13/05/2022 - 17:52:02 Pregoeiro Senhores, devido a diversas desconexões do fornecimento de internet e queda de energia no municipio, a
equipe de apoio e este pregoeiro, decide por suspender o processo e retornar dia 17/05/2022 as 10:00hs.

17/05/2022 - 10:04:29 Pregoeiro Bom dia senhores.

17/05/2022 - 18:31:44 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender o processo e retornaremos na quinta feira
19/05/2022 as 09hrs

19/05/2022 - 09:00:21 Pregoeiro Bom dia senhores.

19/05/2022 - 19:26:56 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda feira
23/05/2022 as 09hrs

23/05/2022 - 09:03:51 Pregoeiro Bom dia senhores.

23/05/2022 - 18:15:07 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na quarta feira 25/05/2022
as 09:00.

25/05/2022 - 10:24:12 Pregoeiro Bom dia senhores

25/05/2022 - 18:10:47 Pregoeiro Senhores, devido a diversas desconexões do fornecimento de internet, a equipe de apoio e este pregoeiro,
decide por suspender o processo e retornar sexta feira 27/05/2022 as 14hrs

27/05/2022 - 14:02:39 Pregoeiro Boa tarde senhores.

27/05/2022 - 16:42:42 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

27/05/2022 - 16:42:42 Sistema Motivo: A empresa pediu desistência do item, pois alegou que ofertou o lance de forma equivocada.

27/05/2022 - 16:42:42 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 18,00.

27/05/2022 - 16:43:06 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

27/05/2022 - 16:43:06 Sistema Motivo: A empresa pediu desistência do item, pois alegou que ofertou o lance de forma equivocada.

27/05/2022 - 16:43:06 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 36,00.

27/05/2022 - 16:46:38 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

27/05/2022 - 16:46:38 Sistema Motivo: A empresa pediu desistência do item, pois alegou que ofertou o lance de forma equivocada.

27/05/2022 - 16:46:38 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 19,50.

27/05/2022 - 16:47:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 27/05/2022.

27/05/2022 - 16:47:22 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

27/05/2022 - 16:47:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 27/05/2022.

27/05/2022 - 16:47:58 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

27/05/2022 - 16:48:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 27/05/2022.

27/05/2022 - 16:48:19 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

27/05/2022 - 18:07:08 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

27/05/2022 - 18:07:24 Sistema A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.

27/05/2022 - 18:45:48 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na terça-feira dia
31/05/2022 as 09hrs

31/05/2022 - 09:02:34 Pregoeiro Bom dia senhores.

31/05/2022 - 09:37:43 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:37:43 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 50,32% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:37:43 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 18,50.

31/05/2022 - 09:38:12 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:38:12 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 74,03% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
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31/05/2022 - 09:38:12 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 5,30.

31/05/2022 - 09:38:36 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:38:36 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 37,25% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:38:36 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 22,70.

31/05/2022 - 09:39:02 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:39:02 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,10% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:39:02 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 15,00.

31/05/2022 - 09:42:23 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:42:23 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 66,95% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou orçamento e
composição de preço deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi solicitado na
diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade
seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:42:23 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 23,85.

31/05/2022 - 09:43:08 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:43:08 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 55,51% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:43:08 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 5,50.

31/05/2022 - 09:43:35 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:43:35 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,60% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:43:35 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 14,23.

31/05/2022 - 09:44:07 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:44:07 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 79,01% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:44:07 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 5,50.

31/05/2022 - 09:44:45 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:44:45 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,05% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:44:45 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 6,28.

31/05/2022 - 09:45:15 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:45:15 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 71,34% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:45:15 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 3,18.

31/05/2022 - 09:45:46 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:45:46 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 67,93% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:45:46 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 4,00.

31/05/2022 - 09:46:11 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:46:11 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 44,08% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:46:11 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 7,90.

31/05/2022 - 09:46:35 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:46:35 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 72,66% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:46:35 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 3,69.

31/05/2022 - 09:47:14 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi desclassificado para o
item 0031 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:47:14 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 81,54% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
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31/05/2022 - 09:47:14 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 78,33.

31/05/2022 - 09:47:36 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:47:36 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,78% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:47:36 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 1,95.

31/05/2022 - 09:48:00 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:48:00 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,10% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:48:00 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 20,00.

31/05/2022 - 09:50:03 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:50:03 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 43,64% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou orçamento e
composição de preço deixando de enviar nota fiscal de entrada do produto, conforme foi solicitado na
diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade
seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:50:03 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 59,00.

31/05/2022 - 09:51:15 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:51:15 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 71,63% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:51:15 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 2,41.

31/05/2022 - 09:51:53 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:51:53 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 87,63% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:51:53 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 0,48.

31/05/2022 - 09:52:27 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:52:27 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 85,29% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:52:27 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 0,66.

31/05/2022 - 09:53:50 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:53:50 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,73% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:53:50 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 80,00.

31/05/2022 - 09:54:40 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:54:40 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 84,60% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:54:40 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 0,66.

31/05/2022 - 09:55:10 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:55:10 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 64,63% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:55:10 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 1,75.

31/05/2022 - 09:55:38 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:55:38 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 40,90% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:55:38 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 4,20.

31/05/2022 - 09:56:40 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0073 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 09:56:40 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 85,71% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 09:56:40 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 1,15.

31/05/2022 - 10:01:48 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0074 pelo pregoeiro.
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31/05/2022 - 10:01:48 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 45,34% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:01:48 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 14,63.

31/05/2022 - 10:02:53 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:02:53 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 78,70% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:02:53 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 6,46.

31/05/2022 - 10:03:25 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:03:25 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 79,32% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:03:25 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 5,46.

31/05/2022 - 10:04:04 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0077 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:04:04 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 60,57% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:04:04 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 18,05.

31/05/2022 - 10:05:15 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0082 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:05:15 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 70,28% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:05:15 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 25,00.

31/05/2022 - 10:05:53 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0083 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:05:53 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 70,21% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:05:53 Sistema O item 0083 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:06:58 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0084 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:06:58 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 87,30% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:06:58 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 25,00.

31/05/2022 - 10:07:58 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0085 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:07:58 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 75,79% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:07:58 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 27,36.

31/05/2022 - 10:09:06 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0086 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:09:06 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,78% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:09:06 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 37,30.

31/05/2022 - 10:10:30 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0095 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:10:30 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 78,87% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:10:30 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 1,28.

31/05/2022 - 10:11:02 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0096 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:11:02 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 62,90% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:11:02 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 1,53.

31/05/2022 - 10:11:33 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0097 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:11:33 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 75,00% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:11:33 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 3,14.
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31/05/2022 - 10:12:21 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:12:21 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 66,79% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:12:21 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 79,82.

31/05/2022 - 10:13:56 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0106 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:13:56 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 51,25% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:13:56 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA com lance de R$
138,74.

31/05/2022 - 10:18:15 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0111 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:18:15 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 48,410% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:18:15 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 4,75.

31/05/2022 - 10:19:13 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0113 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:19:13 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 74,96% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:19:13 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 26,23.

31/05/2022 - 10:19:51 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0120 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:19:51 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 49,10% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:19:51 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 39,92.

31/05/2022 - 10:20:36 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0122 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:20:36 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 40,28% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:20:36 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 106,00.

31/05/2022 - 10:21:10 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0125 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:21:10 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 45,09% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:21:10 Sistema O item 0125 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:22:26 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0127 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 10:22:26 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 50,00% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 10:22:26 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 1,05.

31/05/2022 - 10:23:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:23:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:24:20 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:24 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:24:20 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:24:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:24 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:24:40 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:25:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:25:18 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.
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31/05/2022 - 10:25:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:25:41 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:26:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:26:07 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:26:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:26:37 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:27:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 12:27 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:27:54 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:28:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 12:28 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:28:28 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:28:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 12:28 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:28:49 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:29:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 12:29 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:29:15 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:29:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 12:29 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:29:37 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:30:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:30:18 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:30:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:30:40 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:31:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 12:31 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:31:25 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:31:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 12:31 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:31:50 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.
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31/05/2022 - 10:32:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:32:27 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:32:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:32:48 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:34:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:34:13 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:34:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:34:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:35:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:35:15 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:35:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:35:57 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:36:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:36:28 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:36:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 12:36 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:36:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:37:20 Sistema Desempate realizado para o item 0083 tem como vencedor o fornecedor 37.251.510/0001-41

31/05/2022 - 10:37:20 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 37.251.510/0001-41, 20.442.242/0001-42,
21.254.778/0001-05, 17.853.685/0001-11, 23.188.924/0001-69, 07.520.390/0001-70

31/05/2022 - 10:40:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:40:44 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:41:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 12:41 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:41:23 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:42:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 12:41 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:42:06 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:42:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0096. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 31/05/2022.
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31/05/2022 - 10:42:35 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:45:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0100. O prazo de envio é até às 12:44 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:45:08 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:46:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0113. O prazo de envio é até às 12:46 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:46:58 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:47:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0120. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:47:28 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:47:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0122. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:47:51 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 10:48:12 Sistema Desempate realizado para o item 0125 tem como vencedor o fornecedor 20.442.242/0001-42

31/05/2022 - 10:48:12 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 20.442.242/0001-42, 17.853.685/0001-11,
21.254.778/0001-05, 23.188.924/0001-69, 37.251.510/0001-41, 07.520.390/0001-70

31/05/2022 - 10:50:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0127. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 10:50:14 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 11:55:27 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:55:44 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:55:55 Sistema A diligência do item 0042 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:56:02 Sistema A diligência do item 0046 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:56:43 Sistema A diligência do item 0047 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:56:53 Sistema A diligência do item 0049 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:57:00 Sistema A diligência do item 0050 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:59:38 Sistema A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 11:59:52 Sistema A diligência do item 0076 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:00:03 Sistema A diligência do item 0077 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:00:17 Sistema A diligência do item 0086 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:00:55 Sistema A diligência do item 0113 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:01:02 Sistema A diligência do item 0120 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:01:35 Sistema A diligência do item 0122 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:01:45 Sistema A diligência do item 0127 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 12:57:45 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 12:57:45 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 50,30% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 12:57:45 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 23,94.

31/05/2022 - 12:58:13 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 12:58:13 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 73,98% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 12:58:13 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 7,50.

31/05/2022 - 12:58:43 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
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31/05/2022 - 12:58:43 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 37,22% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 12:58:43 Sistema O item 0004 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 12:59:06 Sistema Desempate realizado para o item 0004 tem como vencedor o fornecedor 17.853.685/0001-11

31/05/2022 - 12:59:06 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 17.853.685/0001-11, 20.442.242/0001-42,
21.254.778/0001-05, 37.251.510/0001-41, 07.520.390/0001-70, 23.188.924/0001-69

31/05/2022 - 13:00:17 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:00:17 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,08% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:00:17 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 17,00.

31/05/2022 - 13:07:43 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:07:43 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 59,58% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:07:43 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 27,96.

31/05/2022 - 13:08:47 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:08:47 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 55,43% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:08:47 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 6,72.

31/05/2022 - 13:09:22 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:09:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 57,57% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:09:22 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 22,11.

31/05/2022 - 13:09:51 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:09:51 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 78,98% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:09:51 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 5,53.

31/05/2022 - 13:10:22 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:10:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 47,97% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:10:22 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 9,66.

31/05/2022 - 13:11:24 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:11:24 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:11:24 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 12,10.

31/05/2022 - 13:12:44 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:12:44 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 67,85% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:12:44 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 6,65.

31/05/2022 - 13:13:41 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:13:41 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 44,01% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:13:41 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 8,80.

31/05/2022 - 13:14:21 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:14:21 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 72,59% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:14:21 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 5,18.

31/05/2022 - 13:20:50 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
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31/05/2022 - 13:20:50 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:20:50 Sistema O item 0031 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:20:58 Sistema Desempate realizado para o item 0031 tem como vencedor o fornecedor 07.520.390/0001-70

31/05/2022 - 13:20:58 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 07.520.390/0001-70, 20.442.242/0001-42,
37.251.510/0001-41, 23.188.924/0001-69, 17.853.685/0001-11

31/05/2022 - 13:22:50 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:22:50 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:22:50 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 1,97.

31/05/2022 - 13:24:23 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:24:23 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:24:23 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 35,82.

31/05/2022 - 13:29:33 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:29:33 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:29:33 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 5,00.

31/05/2022 - 13:30:04 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:30:04 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:30:04 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 0,70.

31/05/2022 - 13:30:23 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:30:23 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:30:23 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 1,14.

31/05/2022 - 13:30:53 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0049 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:30:53 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:30:53 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 0,99.

31/05/2022 - 13:31:17 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:31:17 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:31:17 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 2,97.

31/05/2022 - 13:33:11 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0060 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:33:11 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 40,76 abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto

31/05/2022 - 13:33:11 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 4,65.

31/05/2022 - 13:36:04 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0075 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:36:04 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 78,67% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.
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31/05/2022 - 13:36:04 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 11,63.

31/05/2022 - 13:36:47 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:36:47 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 79,28 abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:36:47 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 6,56.

31/05/2022 - 13:37:36 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0077 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:37:36 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 60,55% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:37:36 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 41,00.

31/05/2022 - 13:39:20 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0085 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:39:20 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 70,62% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto

31/05/2022 - 13:39:20 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante Smp construções com lance de R$ 93,00.

31/05/2022 - 13:41:24 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0086 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:41:24 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,66% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:41:24 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 44,90.

31/05/2022 - 13:44:22 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi desclassificado para o
item 0095 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:44:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 61,90% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto

31/05/2022 - 13:44:22 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 2,50.

31/05/2022 - 13:46:01 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi desclassificado para o
item 0096 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:46:01 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 38,31% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto

31/05/2022 - 13:46:01 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante Smp construções com lance de R$ 2,47.

31/05/2022 - 13:46:41 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:46:41 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 59,68% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto

31/05/2022 - 13:46:41 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante Smp construções com lance de R$ 197,90.

31/05/2022 - 13:49:11 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0113 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:49:11 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 74,93% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:49:11 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 95,00.

31/05/2022 - 13:49:51 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0120 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:49:51 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 49,08% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:49:51 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 70,00.

31/05/2022 - 13:50:46 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0122 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:50:46 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 40,00% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:50:46 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 129,00.
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31/05/2022 - 13:51:54 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0127 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 13:51:54 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 49,52% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, a empresa apresentou planilha de
composição e nota fiscal de saída, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido
de diligência, sendo assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 13:51:54 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 1,70.

31/05/2022 - 14:26:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:26:01 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:26:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:26:27 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:26:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:26:47 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:27:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:27 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:27:17 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:27:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 16:27 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:27:37 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:28:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 16:27 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:28:01 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:28:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:28:26 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:29:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 16:29 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:29:23 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:29:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 16:29 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:29:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:30:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:30:08 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:31:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 31/05/2022.
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31/05/2022 - 14:31:08 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:31:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:31:38 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:31:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:31:55 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:32:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:32:13 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:32:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:32:48 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 14:33:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 14:33:15 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 15:18:33 Sistema A diligência do item 0046 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:18:44 Sistema A diligência do item 0047 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:18:55 Sistema A diligência do item 0049 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:19:08 Sistema A diligência do item 0050 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:19:24 Sistema A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:23:50 Sistema A diligência do item 0046 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:23:59 Sistema A diligência do item 0047 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:24:06 Sistema A diligência do item 0049 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:24:14 Sistema A diligência do item 0050 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:24:22 Sistema A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:51:20 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 15:51:41 Sistema A diligência do item 0076 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 17:16:43 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:16:43 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 35,68% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:16:43 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 28,78.

31/05/2022 - 17:18:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 19:18 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 17:18:33 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 63,18% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:23:09 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.

31/05/2022 - 17:23:09 Sistema Motivo: O pedido de diligência foi feito erroneamente, pois a empresa já teve o tempo para sua manifestação.

31/05/2022 - 17:23:48 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:23:48 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 63,18% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:23:48 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 8,03.

31/05/2022 - 17:26:14 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
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31/05/2022 - 17:26:14 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 60,42% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:26:14 Sistema O item 0005 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:26:28 Sistema Desempate realizado para o item 0005 tem como vencedor o fornecedor 23.188.924/0001-69

31/05/2022 - 17:26:28 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *00.609.492/0001-17, 23.188.924/0001-69,
21.254.778/0001-05, 17.853.685/0001-11, 07.520.390/0001-70, 37.251.510/0001-41, 20.442.242/0001-42

31/05/2022 - 17:26:28 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

31/05/2022 - 17:27:56 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:27:56 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 45,54% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:27:56 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 8,14.

31/05/2022 - 17:28:30 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:28:30 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 34,08% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:28:30 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 26,71.

31/05/2022 - 17:29:01 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:29:01 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 78,86% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:29:01 Sistema O item 0013 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:30:56 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:30:56 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 71,25% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou composição de preço e
orçamento, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo
assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

31/05/2022 - 17:30:56 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 4,78.

31/05/2022 - 17:31:54 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:31:54 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 37,63% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:31:54 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 9,98.

31/05/2022 - 17:32:22 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:32:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 61,52% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:32:22 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 10,00.

31/05/2022 - 17:33:07 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:33:07 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 65,26% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

31/05/2022 - 17:33:07 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 2,85.

31/05/2022 - 17:42:31 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0076 pelo pregoeiro.

31/05/2022 - 17:42:31 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 75,10% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, apresentou composição de preço e
orçamento, deixou de enviar nota fiscal de entrada conforme foi solicitada no pedido de diligência, sendo
assim decido por desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor
proposto.

31/05/2022 - 17:42:31 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 12,53.

31/05/2022 - 17:45:17 Sistema Desempate realizado para o item 0013 tem como vencedor o fornecedor 07.520.390/0001-70

31/05/2022 - 17:45:17 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 07.520.390/0001-70, 37.251.510/0001-41,
23.188.924/0001-69, 17.853.685/0001-11, 21.254.778/0001-05, 20.442.242/0001-42

31/05/2022 - 17:47:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 19:47 do dia 31/05/2022.

31/05/2022 - 17:47:18 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 17:47:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 19:47 do dia 31/05/2022.
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31/05/2022 - 17:47:40 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

31/05/2022 - 18:01:11 Sistema A diligência do item 0076 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 18:02:34 Sistema A diligência do item 0076 foi anexada ao processo.

31/05/2022 - 20:29:32 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos quinta feira 02/06/2022 As
14 hrs

02/06/2022 - 14:03:08 Pregoeiro Boa tarde senhores.

02/06/2022 - 17:36:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/06/2022.

02/06/2022 - 17:36:56 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

02/06/2022 - 17:37:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/06/2022.

02/06/2022 - 17:37:16 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

02/06/2022 - 17:37:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/06/2022.

02/06/2022 - 17:37:42 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

02/06/2022 - 17:38:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/06/2022.

02/06/2022 - 17:38:05 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

02/06/2022 - 17:42:21 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Documentação Item 0033: Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos desistência do item mencionado, haja visto
que houve equivoco no valor ofertado.

02/06/2022 - 17:42:44 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Documentação Item 0034: Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos desistência do item mencionado, haja visto
que houve equivoco no valor ofertado.

02/06/2022 - 17:43:09 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Documentação Item 0044: Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos desistência do item mencionado, haja visto
que houve equivoco no valor ofertado.

02/06/2022 - 17:44:23 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Documentação Item 0088: Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicitamos desistência do item mencionado, haja vista
que houve equivoco no valor ofertado.

02/06/2022 - 17:47:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/06/2022.

02/06/2022 - 17:47:36 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, alegando que ofertou o lance de forma equivocada.

02/06/2022 - 17:49:00 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0033.

02/06/2022 - 17:49:00 Sistema Motivo: A empresa solicitou desitência do item

02/06/2022 - 17:49:40 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0034.

02/06/2022 - 17:49:40 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item.

02/06/2022 - 17:50:11 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

02/06/2022 - 17:50:11 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, alegando que ofertou o lance de forma equivocada.

02/06/2022 - 17:50:11 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 18,00.

02/06/2022 - 17:51:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 19:50 do dia 02/06/2022.

02/06/2022 - 17:51:02 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

02/06/2022 - 17:52:16 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0044.

02/06/2022 - 17:52:16 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item.

02/06/2022 - 17:52:30 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.

02/06/2022 - 17:52:30 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, alegando que ofertou o lance de forma equivocada.

02/06/2022 - 17:52:30 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 130,00.

02/06/2022 - 17:53:19 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0088.

02/06/2022 - 17:53:19 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item.

02/06/2022 - 17:53:36 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0088 pelo pregoeiro.

02/06/2022 - 17:53:36 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, alegando que ofertou o lance de forma equivocada.

02/06/2022 - 17:53:36 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 25,00.

02/06/2022 - 20:33:15 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda-feira
06/06/2022 as 09hrs.

06/06/2022 - 09:15:40 Pregoeiro Bom dia senhores.

06/06/2022 - 19:23:19 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09 hrs.

07/06/2022 - 09:11:10 Pregoeiro Bom dia senhores.

07/06/2022 - 16:17:52 Pregoeiro Senhores devido ao conflito de horário com outra licitação, iremos suspender a sessão e retornaremos
amanhã as 09 hrs.

08/06/2022 - 10:19:57 Pregoeiro Bom dia senhores.

08/06/2022 - 10:24:15 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
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08/06/2022 - 10:24:15 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 32,38% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

08/06/2022 - 10:24:15 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 72,00.

08/06/2022 - 10:24:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 12:24 do dia 08/06/2022.

08/06/2022 - 10:24:45 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

08/06/2022 - 11:49:24 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

08/06/2022 - 13:03:22 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

08/06/2022 - 13:03:22 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, a empresa anexou composição de preço e nota fiscal, porém a nota fiscal apresentada está com a
data de hoje - 08-06-2022 - 11:21:00, a nota fiscal de entrada deve ser a mesma que foi usada para formular
as propostas dos senhores e saber até onde poderiam ofertar os lances, sendo assim decido por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

08/06/2022 - 13:03:22 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 100,00.

08/06/2022 - 16:45:50 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

08/06/2022 - 16:45:50 Sistema Motivo: A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a certidão do Tribunal de Contas da União está
vencida desde o dia 21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo ente
federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item 8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia
10/04/2022, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital.

08/06/2022 - 16:45:50 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 138,75.

08/06/2022 - 16:46:41 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA foi inabilitado no processo.

08/06/2022 - 16:46:41 Sistema Motivo: A empresa deixou de enviar o Balanço patrimonial, a certidão do Tribunal de Contas da União está
vencida desde o dia 21/04/2022, item 8.5.1 - Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo ente
federal está vencida desde o dia 14/04/2022, o item 8.3.8. Alvará de Localização está vencido desde o dia
10/04/2022, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital.

08/06/2022 - 16:46:41 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

08/06/2022 - 16:46:41 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 139,88.

08/06/2022 - 16:46:41 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

08/06/2022 - 16:46:41 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante BENEDITO FERREIRA LOBATO com lance de R$ 57,49.

08/06/2022 - 16:47:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0106. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 08/06/2022.

08/06/2022 - 16:47:38 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

08/06/2022 - 16:48:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 08/06/2022.

08/06/2022 - 16:48:56 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

08/06/2022 - 17:36:03 Sistema O fornecedor SOUZA E FONSECA.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.

08/06/2022 - 17:36:03 Sistema Motivo: A empresa apresentou a CND Municipal vencida 28/04/2022, também deixou de atender os itens
8.4.1 e 8.4.6 do edital, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a CND
Municipal dentro da validade, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de
atender os requisitos deste Edital.

08/06/2022 - 17:36:03 Sistema O fornecedor SOUZA E FONSECA.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0083
pelo pregoeiro.

08/06/2022 - 17:36:03 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 13,63.

08/06/2022 - 18:07:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 15/06/2022.

08/06/2022 - 18:07:44 Sistema Motivo: Após análise da documentação, foi constatado que a empresa apresentou a CND Municipal vencida
22/04/2022, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a CND Municipal dentro
da validade, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital.

08/06/2022 - 18:08:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 15/06/2022.

08/06/2022 - 18:08:50 Sistema Motivo: Após análise da documentação, foi constatado que a empresa apresentou a CND Municipal vencida
28/04/2022, a empresa tem o direito de apresentar no prazo de 05 cinco dias úteis a CND Municipal dentro
da validade, mediante aos fatos, decido pela inabilitação da empresa, uma vez que deixa de atender os
requisitos deste Edital.

08/06/2022 - 19:33:37 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09hrs.

09/06/2022 - 08:11:50 Sistema A diligência do item 0046 foi anexada ao processo.

09/06/2022 - 09:09:25 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0106 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 09:09:25 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 45,00% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.
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09/06/2022 - 09:09:25 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 138,89.

09/06/2022 - 09:09:57 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0106 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 09:09:57 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar 54,14% abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 09:09:57 Sistema O item 0106 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 09:10:35 Sistema Desempate realizado para o item 0106 tem como vencedor o fornecedor 07.520.390/0001-70

09/06/2022 - 09:10:35 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 07.520.390/0001-70, 21.254.778/0001-05,
20.442.242/0001-42, *37.251.510/0001-41, 17.853.685/0001-11, 23.188.924/0001-69

09/06/2022 - 09:10:35 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

09/06/2022 - 09:11:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 09:11:30 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 11:32:03 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0107 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 11:32:03 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 11:32:03 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 140,00.

09/06/2022 - 11:34:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 13:34 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 11:34:10 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 14:38:40 Sistema O fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços foi desclassificado para o item 0107 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 14:38:40 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 14:38:40 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 150,00.

09/06/2022 - 14:39:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0107. O prazo de envio é até às 16:39 do dia 09/06/2022.

09/06/2022 - 14:39:04 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

09/06/2022 - 16:49:53 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0106.

09/06/2022 - 16:53:59 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0109.

09/06/2022 - 17:03:06 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0106.

09/06/2022 - 17:09:16 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0107.

09/06/2022 - 17:36:35 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0107.

09/06/2022 - 18:04:51 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA foi desclassificado para o item 0107 pelo pregoeiro.

09/06/2022 - 18:04:51 Sistema Motivo: Foram solicitadas diligência para a empresa apresentar composição de preço para comprovar o valor
ofertado, uma vez que o seu valor estar muito abaixo do valor de referência, a empresa não apresentou
nenhum documento que comprove a exequibilidade de seu preço, sendo assim decido por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade seu valor proposto.

09/06/2022 - 18:04:51 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 298,00.

09/06/2022 - 19:10:47 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09hrs.

10/06/2022 - 09:05:22 Pregoeiro Bom dia senhores.

10/06/2022 - 09:18:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.

10/06/2022 - 09:18:06 Sistema Intenção: Prezado sr. pregoeiro, boa tarde! Conforme ja solicitado nos outros itens, venho manifestar minha
intençã de recurso referente a inabilitação d eminha empresa neste certame, devido nao ter apresentado
balanço e mencionada as certidoes vencidas, uma vez que o balanço consta nos processos como od demais
documentos, prazo das certidoes venceu no dia 01 de junho de 2022 e na no mes 04, uma vez conforme
previsto em edital e na lei minha emoresa tem o prazo de 05 dia uteis para apresentar nova documentaçao, e
por fim gostaria de reforçar o atraso no retorno deste processo, pois no dia da licitaçao minhas certidoes
ainda estava em vigencia. Solicito retorno da minha empresa neste cerame devido esta atendendo aos
criterios.
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10/06/2022 - 09:18:06 Sistema Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de
enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43
da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis
prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº
123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim
decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa, peço ainda que a mesma verifique se foi
feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

10/06/2022 - 09:18:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.

10/06/2022 - 09:18:19 Sistema Intenção: Prezado sr. Pregoeiro, boa tarde! Complementando o que ja foi mencionado anteriormente quanto
as certidoes vencidas, onde menciona do TCU, tambem tem o prazo de 05 dias, De acordo com o art. 3º da
Lei nº 8666/93, são princípios expressos da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
igualdade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, voce deu
o prazo para outra empresa apresentar os documentos vencidos e nao deu essa oportunidade para minha
empresa, visto que faz parte da habilitação juridica, fiscal e economica financeira do edital. Diante do exposto
venho solicitar mais uma vez a habilitação da minha empresa e para que seja enviada a documentação
vigente, mas uma vez reforçando o atraso no retorno do processo licitatório que na sua data de abertura
minhas documentações estavam vigente no sistema, uma vez que todo momento elas estao vencendo.

10/06/2022 - 09:18:19 Sistema Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de
enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43
da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis
prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº
123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim
decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa, peço ainda que a mesma verifique se foi
feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

10/06/2022 - 09:18:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0106.

10/06/2022 - 09:18:35 Sistema Intenção: Prezada sra. Pregoeiro (A), boa tarde! Venho interpor minha manifestação de recursos quanto a
desclassificação da minha empresa neste certa, visto que pelo demora do certame algumas certidoes
certamente venceriam, conforme mencionado no chat deste certame minha empresa deixou de apresentar
balanço, onde uma vez foi enviado e consta no auto dos documentos em anexo, quanto a certidao de
falência e concordata seu vencimento foi dia 01 de junho de 2022 e nao na data mencionada, conforme edital
e pela lei minha empresa tem o prazo de 05 (cinco dias) para apresentar nova certidao com data vigente.
Solicito que seja verificado quanto a decisao tomada pois minha empresa apresentou todos os documentos

10/06/2022 - 09:18:35 Sistema Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de
enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43
da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis
prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº
123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim
decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa, peço ainda que a mesma verifique se foi
feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

10/06/2022 - 09:18:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0106.

10/06/2022 - 09:18:44 Sistema Intenção: Prezada sr. Pregoeiro, boa tarde! Em cumprimento a v.s.a, venho aqui apresentar minha intenção
de recurso, quanto a sua decisão publicada no portal, uma vez que o balanço patrimonial consta nas
documentações, certidão de falencia e concorda e alvara conforme edital e a lei tenho um prazo de 05 dias
uteis para apresentar uma nova, venho aqui solicitar a ebrta de prazo para apresentar essas novas
documentações e solicitar minha habilitação novamente para o processo, uma vez que me enquadro dentro
dos parametros e da lei.

10/06/2022 - 09:18:44 Sistema Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de
enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43
da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis
prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº
123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim
decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa, peço ainda que a mesma verifique se foi
feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

10/06/2022 - 09:19:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0109.

10/06/2022 - 09:19:31 Sistema Intenção: Prezado sr. Pregoeiro, boa tarde! Venho interpor minha intenção de recurso referente a sua
decisao na inabilitação de minha empresa, uma vez que todos os documentos forma apresentados, quanto
ao balanço consta junto das documentações, as certidoes vencidas tenho um prazo de 05 dias para
apresentar uma nova, conforme a lei e edital, onde ja solicitei e irei encaminhar para substituir, uma vez o
processo teve sua demora e a certidao venceu na data do dia 01 de junho de 2022 conforme consta neste
processo.

10/06/2022 - 09:19:31 Sistema Justificativa: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de
enviar o Balanço patrimonial, já em relação ao prazo para enviar nova certidão, dispõe o `PAR` 1º, artigo 43
da Lei 123/2006: A MPE estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis
prorrogáveis por mais 5 dias úteis para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº
123/2006. Haja vista que o balanço é um documento de qualificação econômica financeira e a legislação em
questão autoriza a apresentação tardia somente dos documentos de ordem fiscal ou trabalhista, sendo assim
decido por manter minha decisão quanto a inabilitação da empresa, peço ainda que a mesma verifique se foi
feito o envio do arquivo correspondente ao balanço.

10/06/2022 - 20:27:34 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda feira dia
13/06/2022 as 09 hrs

13/06/2022 - 09:12:57 Pregoeiro Bom dia senhores.

13/06/2022 - 18:48:55 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 14 hrs.

14/06/2022 - 14:01:38 Pregoeiro Boa tarde senhores.

14/06/2022 - 18:58:31 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09hrs.

15/06/2022 - 09:19:06 Pregoeiro Bom dia senhores

15/06/2022 - 10:55:46 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

15/06/2022 - 10:58:29 F. Smp construções Documentação Item 0004: Srº esta anexado ao sistema conforme o solicitado a proposta de preços e
composição, embora os preços arrematados estão em conformidade com o do termo de referência, não
havendo a necessidade de envio da composição. porem conforme o solicitado esta a devida composição
anexado ao sistema. bom dia

15/06/2022 - 18:36:17 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na sexta-feira dia
17/06/2022 as 09hrs
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17/06/2022 - 09:26:37 Pregoeiro Bom dia senhores.

17/06/2022 - 19:18:15 Pregoeiro Boa noite senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na segunda feira as 14 hrs

20/06/2022 - 15:16:15 Pregoeiro Boa tarde senhores, devido ao conflito de horário com outro certame, iremos manter a suspensão do
processo e retornaremos amanhã as 09hrs

21/06/2022 - 12:12:35 Pregoeiro Bom dia senhores, estamos com problema de conexão de internet, por favor permaneçam conectados,
daremos continuidade na analise das documentações.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O fornecedor Smp construções foi desclassificado no processo.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema Motivo: Senhores no dia 08/06/2022 as 18:07:44, foi aberto prazo para apresentação de cnd municipal válida,
haja vista que a mesma estava vencida e por lei a empresa teria 5 dias úteis, diante os fatos foi constatado
que a empresa não cumpriu com o prazo estabelecido, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio
decide pela inabilitação da empresa.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O fornecedor Smp construções foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 36,16.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O fornecedor Smp construções foi desclassificado para o item 0085 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O item 0085 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O fornecedor Smp construções foi desclassificado para o item 0096 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O item 0096 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O fornecedor Smp construções foi desclassificado para o item 0100 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:18:28 Sistema O item 0100 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 13:19:23 Sistema Desempate realizado para o item 0085 tem como vencedor o fornecedor 07.520.390/0001-70

21/06/2022 - 13:19:23 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 07.520.390/0001-70, 23.188.924/0001-69,
*17.853.685/0001-11, *37.251.510/0001-41, 20.442.242/0001-42

21/06/2022 - 13:19:24 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

21/06/2022 - 13:19:44 Sistema Desempate realizado para o item 0096 tem como vencedor o fornecedor 21.254.778/0001-05

21/06/2022 - 13:19:44 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 21.254.778/0001-05, *37.251.510/0001-41,
23.188.924/0001-69, 20.442.242/0001-42, 07.520.390/0001-70, *17.853.685/0001-11

21/06/2022 - 13:19:44 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

21/06/2022 - 13:20:28 Sistema Desempate realizado para o item 0100 tem como vencedor o fornecedor 20.442.242/0001-42

21/06/2022 - 13:20:28 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 20.442.242/0001-42, *37.251.510/0001-41,
*17.853.685/0001-11, 07.520.390/0001-70, *00.609.492/0001-17, 23.188.924/0001-69

21/06/2022 - 13:20:28 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

21/06/2022 - 16:25:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 16:25:37 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

21/06/2022 - 16:26:38 F. BENEDITO FERREIRA
LOBATO

Documentação Item 0006: Senhor Pregoeiro, venho por meio deste solicitar desistência do item.

21/06/2022 - 16:28:25 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0006.

21/06/2022 - 16:28:25 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, sendo assim o prazo está encerrado.

21/06/2022 - 16:29:27 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 16:29:27 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência item ora declarada vencedora.

21/06/2022 - 16:29:27 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 101,95.

21/06/2022 - 16:30:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 16:30:22 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

21/06/2022 - 16:35:01 F. O. PENA PINHEIRO Documentação Item 0006: Sr. Pregoeiro pedimos desclassificação do item 06, houve erro administrativo ao
lançar o valor.

21/06/2022 - 16:36:16 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0006.

21/06/2022 - 16:36:16 Sistema Motivo: A empresa solicitou desclassificação para o item, sendo assim o prazo está encerrado.

21/06/2022 - 16:37:35 Sistema O fornecedor O. PENA PINHEIRO foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 16:37:35 Sistema Motivo: A empresa solicitou desclassificação para o item, alegando que houve erro administrativo ao
cadastrar o valor ofertado.

21/06/2022 - 16:37:35 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 101,99.

21/06/2022 - 16:41:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:42 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 16:41:28 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

21/06/2022 - 16:45:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 21/06/2022.

21/06/2022 - 16:45:09 Sistema Motivo: Conforme acórdão 870/2022 do plenário, solicito que a empresa ora declarada vencedora apresente
composição de preço unitário do item.

21/06/2022 - 16:46:29 F. O. PENA PINHEIRO Documentação Item 0039: Sr. Pregoeiro pedimos desclassificação do item, houve erro administrativo ao
lançar o valor.

21/06/2022 - 16:49:11 F. E MIRANDA PINHEIRO
EPP

Documentação Item 0034: Boa tarde, venho solicitar desclassificação para o item em questão e para o item
08, uma vez que efetuamos o lance de forma equivocada.
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21/06/2022 - 16:50:37 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0039.

21/06/2022 - 16:50:37 Sistema Motivo: empresa solicitou desclassificação para o item, alegando que houve erro administrativo ao cadastrar
o valor ofertado.

21/06/2022 - 16:50:47 Sistema O fornecedor O. PENA PINHEIRO foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 16:50:47 Sistema Motivo: empresa solicitou desclassificação para o item, alegando que houve erro administrativo ao cadastrar
o valor ofertado.

21/06/2022 - 16:50:47 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 37,00.

21/06/2022 - 16:51:48 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 16:51:48 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, uma vez que alegaram que ofertaram lance de forma
equivocada.

21/06/2022 - 16:51:48 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 30,95.

21/06/2022 - 16:52:24 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0034.

21/06/2022 - 16:52:24 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, uma vez que alegaram que ofertaram lance de forma
equivocada.

21/06/2022 - 16:52:45 Sistema O fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 16:52:45 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, uma vez que alegaram que ofertaram lance de forma
equivocada.

21/06/2022 - 16:52:45 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 211,00.

21/06/2022 - 17:26:42 Pregoeiro Senhores, as intenções de recurso deverão ser feitas quando o senhor pregoeiro liberar a fase para as
intenções, as mesmas deverão ser justificadas/motivadas.

21/06/2022 - 17:26:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0074.

21/06/2022 - 17:26:59 Sistema Intenção: Registramos intenção de recurso, pois a empresa Benedito Ferreira não apresentou todos os
documentos solicitados no edital, faltando no Item 8.4.4 Certidão de Trabalhista de Jurisdição 1º e 2º Grau,
onde a empresa nomeou o arquivo, mais ao abrir o documento não é a certidão solicitada, favor analisar
novamente os mesmo

21/06/2022 - 17:26:59 Sistema Justificativa: Conforme dito no chat, as intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta,
justificada, sendo assim, indefiro, pois a fase de intenções não foi aberta pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 17:27:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0075.

21/06/2022 - 17:27:08 Sistema Intenção: Registramos intenção de recurso, pois a empresa Sebastião Q. Ferreira não apresentou todos os
documentos solicitados no edital, faltando no Item 8.4.4 Certidão de Trabalhista de Jurisdição 1º e 2º Grau,
onde a empresa nomeou o arquivo, mais ao abrir o documento não é a certidão solicitada, favor analisar
novamente os mesmo.

21/06/2022 - 17:27:08 Sistema Justificativa: Conforme dito no chat, as intenções deverão ser realizadas dentro do prazo e na fase correta,
justificada, sendo assim, indefiro, pois a fase de intenções não foi aberta pelo pregoeiro.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.
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21/06/2022 - 17:28:06 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E MIRANDA PINHEIRO EPP.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:15 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor São Benedito Materias de Construção,
Construtora e Eletros.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:24 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor O. PENA PINHEIRO.

21/06/2022 - 17:28:32 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RT MULTI SERVICOS EIRELI.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.
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21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:40 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:28:56 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA.

21/06/2022 - 17:29:05 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços.

21/06/2022 - 17:29:05 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços.

21/06/2022 - 17:29:05 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços.

21/06/2022 - 17:29:05 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J. L. R. Araújo Comércio e Serviços.

21/06/2022 - 17:29:54 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI.

21/06/2022 - 17:29:54 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI.

21/06/2022 - 17:29:54 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI.

21/06/2022 - 17:29:54 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI.

21/06/2022 - 17:29:54 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI.

21/06/2022 - 17:29:54 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI.

21/06/2022 - 17:30:32 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME.

21/06/2022 - 17:30:38 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2022 às 17:50.
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21/06/2022 - 17:44:12 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0001.

21/06/2022 - 18:41:17 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã as 09hrs.

22/06/2022 - 09:17:01 Pregoeiro Bom dia senhores.

22/06/2022 - 09:28:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

22/06/2022 - 09:28:14 Sistema Intenção: ilustríssimo Sr. pregoeiro, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, inexistindo a
hipótese da "rejeição sumária" da intenção de recurso na legislação, apontamos como motivação da intenção
de recurso, mediante a habilitação e aceitação de proposta ds empresas, SEBASTIÃO Q. FERREIRA, CUJO
ESTE NÃO APRESENTOU CENIT E CEAT AUTOS FISICOS, O. PENA PINHEIRO, CUJO ESTE NÃO
APRESENTOU CENIT E CEAT, BENEDITO FERREIRA LOBATO, CUJO ESTE NÃO APRESENTOU
ATESTADO COMPATIVEL COM O OBJETO, TODA A DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA ESTA SENDO
EXIGIDA NO EDITAL, Diante do exposto considerando os princípios constitucionais da isonomia, legalidade,
da impessoalidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros
correspondentes, se assim houver.

22/06/2022 - 09:30:07 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 27/06/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 30/06/2022 às 18:00.

24/06/2022 - 14:50:55 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

30/06/2022 - 17:37:39 Sistema O fornecedor SEBASTIÃO Q. FERREIRA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.

04/07/2022 - 16:06:52 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.
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04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.
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04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

04/07/2022 - 16:07:16 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

05/07/2022 - 17:00:55 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

10/08/2022 - 09:48:48 Sistema O item 0003 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

10/08/2022 - 09:48:48 Sistema Motivo: Será necessário abrir diligência, para que a empresa possa comprovar que pode entregar os
produtos com o seu valor ofertado.

10/08/2022 - 09:49:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 10/08/2022.

10/08/2022 - 09:49:24 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/08/2022 - 09:53:31 Sistema O item 0004 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

10/08/2022 - 09:53:31 Sistema Motivo: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar A
CND ESTADUAL, sendo assim reverto a adjudicação para abertura de prazo de entrega da cnd estadual.

10/08/2022 - 09:58:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/08/2022.

10/08/2022 - 09:58:17 Sistema Motivo: Após nova análise na documentação da empresa, ficou constatado que a mesma deixou de enviar a
CND ESTADUAL, já em relação ao prazo para enviar nova certidão, por exemplo, terá o prazo de 5 dias
úteis para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa, na Lei nº 123/2006. Sendo assim este
pregoeiro e sua equipe de apoio decide por abrir o prazo de 5 dias úteis para que a empresa possa
apresentar a cnd estadual, a referida empresa tem até o dia 16/08/2022, para apresentar a mesma.

10/08/2022 - 09:59:19 Sistema O item 0007 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

10/08/2022 - 09:59:19 Sistema Motivo: Foi verificado que a empresa teve sua certidão cassada, sendo assim a mesma tem o direito de
apresentar nova certidão.

10/08/2022 - 10:04:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/08/2022.

10/08/2022 - 10:04:50 Sistema Motivo: Após nova ánalise ficou constatado que a empresa teve sua CND ESTADUAL cassada pelo orgão,
com isso a empresa por ser EPP tem direito ao prazo de 5 dias úteis para apresentar nova certidão válida,
sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide por abrir o prazo de 5 dias úteis para a empresa
apresentar CND ESTADUAL, sendo que esse prazo se encerra no dia 16/08/2022.

10/08/2022 - 10:08:08 Sistema O item 0009 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

10/08/2022 - 10:08:08 Sistema Motivo: Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o balanço patrimonial completo, deixando de
atender o item 8.5.6 do edital, sendo assim a mesma deverá ser inabilitada.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado no processo.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema Motivo: Após ánalise, foi verificado que a empresa não enviou o balanço patrimonial completo, deixando de
atender o item 8.5.6 do edital, sendo assim este pregoeiro e sua equipe de apoio decide pela inabilitação da
empresa, uma vez que a mesma deixou de atender todos os requisitos editalícios.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0009 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante RT MULTI SERVICOS EIRELI com lance de R$ 26,16.
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10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0026 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 97,50.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 19,00.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 64,90.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0042 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0044 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0048 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante J. L. R. Araújo Comércio e Serviços com lance de R$ 14,64.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 10,24.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante RT MULTI SERVICOS EIRELI com lance de R$ 93,12.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante E MIRANDA PINHEIRO EPP com lance de R$ 31,49.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com lance de R$ 252,29.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante SEBASTIÃO Q. FERREIRA com lance de R$ 57,50.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros com
lance de R$ 98,00.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O fornecedor BENEDITO FERREIRA LOBATO foi rejeitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:08:49 Sistema O item 0120 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 10:09:16 Sistema Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor 23.188.924/0001-69

10/08/2022 - 10:09:16 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *17.853.685/0001-11, *37.251.510/0001-41,
23.188.924/0001-69, 21.254.778/0001-05, *07.520.390/0001-70, 20.442.242/0001-42

10/08/2022 - 10:09:16 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

10/08/2022 - 12:23:47 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

10/08/2022 - 12:46:12 Sistema O fornecedor São Benedito Materias de Construção, Construtora e Eletros foi rejeitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

10/08/2022 - 12:46:12 Sistema Motivo: Foi solicitada diligência para que a empresa comprovasse que a mesma teria condições de entregar
os materiais nos valores ofertados, a mesma deixou de atender a diligência, sendo assim decido por
desclassificar a empresa no item que a mesma havia sido declarada vencedora.

10/08/2022 - 12:46:12 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante O. PENA PINHEIRO com lance de R$ 8,07.

10/08/2022 - 12:46:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 10/08/2022.

10/08/2022 - 12:46:39 Sistema Motivo: Senhores, o valor ofertado pela empresa estar bem abaixo do valor de referência da administração,
mediante a isso, com arrimo no art. 43, `PAR` 3º, da Lei 8.666/93, solicito que a empresa apresente
composição de preço para o referido item, apresentando custos, taxas e impostos, além de comprovar o
valor do produto, apresentando Nota Fiscal de entrada do produto, afim de preservar a secretaria de Saúde
deste município de possíveis preços inexequíveis, sob pena de desclassificação da proposta caso não
comprove o valor ofertado dentro do prazo estimado.

10/08/2022 - 12:50:18 Sistema O item 0120 teve a adjudicação revertida por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

10/08/2022 - 12:50:18 Sistema Motivo: Item está empatado e o mesmo precisa receber oferta de desempate

10/08/2022 - 12:50:28 Sistema Desempate realizado para o item 0120 tem como vencedor o fornecedor 21.254.778/0001-05

10/08/2022 - 12:50:28 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *17.853.685/0001-11, *07.520.390/0001-70,
21.254.778/0001-05, 23.188.924/0001-69, *37.251.510/0001-41, 20.442.242/0001-42

10/08/2022 - 12:50:28 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

10/08/2022 - 15:54:48 Sistema O fornecedor O. PENA PINHEIRO foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 15:54:48 Sistema Motivo: Foi solicitada diligência para que a empresa comprovasse que a mesma teria condições de entregar
os materiais nos valores ofertados, a mesma deixou de atender a diligência, sendo assim decido por
desclassificar a empresa no item que a mesma havia sido declarada vencedora.

10/08/2022 - 15:54:48 Sistema O item 0003 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

10/08/2022 - 15:55:06 Sistema Desempate realizado para o item 0003 tem como vencedor o fornecedor 23.188.924/0001-69
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10/08/2022 - 15:55:06 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: *37.251.510/0001-41, *07.520.390/0001-70,
*17.853.685/0001-11, 23.188.924/0001-69, 21.254.778/0001-05, *20.442.242/0001-42

10/08/2022 - 15:55:06 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

15/08/2022 - 22:26:10 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

16/08/2022 - 11:40:32 Sistema O item 0003 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

16/08/2022 - 11:40:46 Sistema O item 0009 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

16/08/2022 - 11:43:48 Sistema O item 0120 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

17/08/2022 - 13:37:16 Sistema O item 0004 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

17/08/2022 - 13:37:29 Sistema O item 0007 foi adjudicado por LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0001 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0002 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0003 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0004 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0005 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0006 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0007 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0008 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0009 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0010 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0011 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0012 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0013 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0014 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0015 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0016 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0017 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0018 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0019 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0020 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0021 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0022 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0023 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0024 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0025 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0026 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0027 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0028 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0029 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0030 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0031 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0032 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0033 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0034 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0035 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0036 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0037 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0038 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0039 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0040 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0041 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0042 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0043 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0044 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0045 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0046 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0047 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0048 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.
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23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0049 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0050 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0051 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0052 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0053 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0054 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0055 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0056 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0057 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0058 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0059 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0060 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0061 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0062 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.

23/09/2022 - 08:32:25 Sistema O Item 0063 foi homologado por NAZIANNE BARBOSA PENA.
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