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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Jacundá
Prefeitura Municipal de Jacundá

Pregão Eletrônico - 9/2021-013-PE

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

25/03/2021 16:08 26/03/2021 09:01 05/04/2021 09:01 08/04/2021 09:01 08/04/2021 09:02

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

0001 ALFINETE P/ MARCAÇÕES DE MAPAS CORES
SORTIDAS

7,90 305 - CX Homologado

0002 ALMOFADA Nº 03 TINTA AZUL PARA CARIMBO
ESPECIFICAÇÃO : Nº 03 TINTA AZUL

9,20 252 - UN Homologado

0003 ALMOFADA Nº3 TINTA PRETA PARA CARIMBO
ESPECIFICAÇÃO : Nº3 TINTA AZUL.

9,20 180 - UN Homologado

0004 APONTADOR DE LÁPIS 17,31 584 - CX Homologado

0005 ARQUIVO MORTO
ESPECIFICAÇÃO : IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO
E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. POSSUI
ESPAÇO NAS LATERAIS E TAMPA PARA
ESCREVER IDENTIFICANDO OS
DOCUMENTOS QUE ESTÃO ARQUIVADOS.
MEDIDAS: 250X130X350MM.

9,38 5.300 - UND Homologado

0006 BALÕES CORES DIVERSAS
ESPECIFICAÇÃO : BALÕES DE LÁTEX LISOS
EM DIVERSAS CORES E TAMANHOS. POSSUIR
QUALIDADE, ENCHIDO COM AR OU GÁS HÉLIO
E PACOTE COM 25 UNIDADES.

10,52 5.335 - PAC Homologado

0007 BARBANTES CORES DIVERSAS
ESPECIFICAÇÃO : BARBANTE CORES 4/6 180G
PARA CROCHÊ, TRICÓ E ARTESANATO,
PRODUZIDOS DE FORMA SUSTENTÁVEL, OS
BARBANTES APRESENTAM QUALIDADE DE
MACIEZ, BELEZA E VERSATILIDADE.
DIVERSAS CORES.PODER SER UTILIZADO
PARA ARTESANATO, ROUPAS EM GERAL,
LEMBRANCINHAS, PRESENTES, EMBRULHOS,
DECORAÇÕES, PANO DE PRATO E COPA,
ETC. CONTÉM: 1 UNIDADE Nº 06- PESO
LÍQUIDO 1800 G AGULHA DE CROCHÊ 3 A 3,5
MM. COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO.

23,52 1.080 - RL Homologado

0008 BASTÃO DE COLA QUENTE
ESPECIFICAÇÃO : TRANSPARENTE (11,3MM X
30CM). BASTÃO PARA COLA QUENTE.

1,86 3.800 - UN Homologado

0009 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM
ESPECIFICAÇÃO : BOLA DE ISOPOR
TAMANHO 100 MM.

6,74 340 - UN Deserto

0010 BORRACHA BRANCA TK 1,74 2.190 - UN Homologado

0011 CADERNO BROCHURA PEQUENO
ESPECIFICAÇÃO : CADERNO BROCHURA
CAPA DURA COSTURADO, COM TAMANHO
PEQUENO DE 14X20CM E COM 96 FOLHAS
PAUTADAS. CORES DIVERSAS.

8,01 3.000 - UN Homologado

0012 CADERNOS BROCHURÃO 60 FLS 7,45 1.820 - UN Homologado

0013 CALCULADORA 12 DIGITOS
ESPECIFICAÇÃO : CALCULADORA MÉDIA
(PORTÁTIL), TELA INCLINADA PARA 12
DÍGITOS, DUAS FONTES DE ENERGIA E
DESLIGAMENTO, TELAS DE RAIZ QUADRADA
E PERCENTAGEM, TELA DE APAGAR O
ÚLTIMO DÍGITO, MEDIDAS: 10 X 13 CM.

37,70 540 - UN Homologado

0014 CARTOLINA (CORES DIVERAS) 1,17 9.600 - FLH Homologado

0015 CLIPS GALVANIZADO 2/0
ESPECIFICAÇÃO : CLIPS N° 2/0
GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500
UNIDADES.

19,08 1.560 - CX Homologado

0016 CLIPS GALVANIZADO Nº3 20,21 1.460 - CX Homologado

0017 CLIPES GALVANIZADOS Nº 04
ESPECIFICAÇÃO : CAIXA C/ 1000 UNIDADES.

43,76 1.350 - CX Homologado
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0018 CLIPES Nº 05 GALVANIZADOS
ESPECIFICAÇÃO : CLIPS Nº 5/0
GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 G.

28,48 1.350 - CX Homologado

0019 CLIPS Nº 6/0 GALVANIZADOS 30,22 1.330 - CX Homologado

0020 CLIPS Nº 08 GALVANIZADOS 32,92 1.280 - CX Homologado

0021 COLA BRANCA ESCOLAR 90G
ESPECIFICAÇÃO : COLA BRANCA ESCOLAR,
90 G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, DISPOSTA EM
EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE,
COMPOSIÇÃO DE ACETATO DE POLIVINILA
(PVA). COM ALTA VISCOSIDADE, SUAS
APLICAÇÕES SÃO MÚLTIPLAS A MUITOS
USOS, QUE SUAVIZANDO COM ÁGUA USA-SE
COMO COLA DE PAPELÃO, PAPEL, TECIDOS,
ETC. É MUITO RESISTENTE A UMIDADE, NÃO
MANCHA E SUA SECAGEM É MUITO RÁPIDA,
ASPECTO: SUPER BRANCA E MUITO
ESPESSA.

3,17 1.569 - UN Homologado

0022 COLA ISOSPOR 90 GRAMAS
ESPECIFICAÇÃO : COLA ISOPOR 90 GRAMAS,
CAIXA COM 12 UNIDADES.

40,70 320 - CX Homologado

0023 CORDA COMUM ( FIBRA DE COCO) 7,34 860 - M Homologado

0024 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18ML 3,32 1.605 - UN Homologado

0025 ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA- MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 24 CM DE
ALTURA X 34 CM DE LARGURA. GRAMATURA
90 GR.

1,08 2.900 - UND Homologado

0026 ENVELOPE PARA CONVITE PEQUENO
(16X21)CM
ESPECIFICAÇÃO : EM PAPEL SULFITE,
BRANCO, COM GRAMATURA DE 75G/M2,
MEDINDO (16X21) CM.

1,01 5.820 - UN Homologado

0027 ENVELOPE PARA CONVITE MÉDIO (21X15) CM
ESPECIFICAÇÃO : EM PAPEL SULFITE,
BRANCO, COM GRAMATURA DE 75 G/M2,
MEDINDO (21X15) CM.

1,03 2.200 - UN Homologado

0028 ESTILETE MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO : ESTILETE CORPO EM
PLÁSTICO, MEDINDO 13,0 CM, LÂMINA
ESTREITA, AFIADA, REMOVÍVEL, DIMENSÃO
DE 9,5 X 0,04 X 0,8 CM.

4,31 1.495 - UN Homologado

0029 ESTILETE GRANDE C/ TRAVA
ESPECIFICAÇÃO : ESTILETE CORPO
PLÁSTICO, MEDINDO 13,0 CM, LÂMINA LARGA,
AFIADA, REMOVÍVEL, DIMENSÃO DE
1,8X0,05X1,0 CM.

5,32 290 - UN Homologado

0030 EXTRATOR DE GRAMPO 5,37 570 - UN Homologado

0031 FITA CREPE, 18MMX30M 6,51 4.130 - UN Homologado

0032 FITA DUPLA FACE 48MM X 50M 12,57 2.240 - UN Homologado

0033 FITA DUPLA FACE 18MM X 30M 8,83 2.990 - UN Homologado

0034 FITA ADESIVA DE PAPELARIA DE
POLIPROPILENO
ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 12 MM X 40 M;
TRANSPARENTE, FITA ADESIVA DE
PAPELARIA; DE POLIPROPILENO; MEDINDO 25
MM X 50 M; TRANSPARENTE.

5,30 1.920 - RL Homologado

0035 FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE 12
MM X 50 M.

5,02 3.600 - UN Homologado

0036 FITA MÉTRICA 5,83 300 - UN Homologado

0037 FITA MÉTRICA ADAPTADA 18,57 133 - UN Homologado

0038 FOLHA DE E.V.A MEDINDO (45 X 50) COM
CORES VARIADAS.
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE
E.V.A LISA,MEDINDO 45X50,COM CORES
VARIADAS.

3,38 5.420 - UN Homologado

0039 GRAMPEADOR DE MESA
ESPECIFICAÇÃO : GRAMPEADOR DE MESA
GRANDE, COM ESTRUTURA DE AÇO, BASE DE
BORRACHA, GRAMPEIA ATÉ 50 FOLHAS,
UTILIZA GRAMPOS 26/6 - 24/6 - 24/8, E COM
CAPACIDADE DE TRILHO PARA 100
GRAMPOS.

52,17 655 - UN Homologado

0040 IMÃ EMBORRACHADO LARGURA 1 CM
ESPECIFICAÇÃO : IMÃ EMBORRACHADO
LARGURA 1 CM. ESPESSURA - 3 MM. IDEAL
PARA ARTESANATO.

24,77 460 - M Fracassado

0041 LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA (LÁTEX) Nº18
ESPECIFICAÇÃO : LIGA ELÁSTICA DE
BORRACHA (LÁTEX) Nº18, PARA USO GERAL,
COR AMARELA, PACOTE COM 50 GRAMAS,
EMBALAGEM CONTENDO NOME DO
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO.

21,66 710 - PAC Homologado

0042 LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS. 19,42 670 - UN Homologado
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0043 LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS GRANDE
COM 100 FOLHAS

21,75 680 - UN Homologado

0044 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO : LIVRO PROTOCOLO DE
CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE
705G/M², FOLHAS INTERNAS DE PAPEL
BRANCO APERGAMINHADO DE 63G/M²,
IMPRESSÃO EM OFF SET, COM 100 FOLHAS,
FORMATO DE 153,0 X 216,0 MM.

21,51 1.250 - UN Homologado

0045 PAPEL SULFITE A4
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL SULFITE A4, 1º
LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² - PACOTE
COM 500 FOLHAS ADEQUANDO PARA
COPIADORAS E IMPRESSORAS, EM
EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10
RESMAS.

254,38 3.285 - CX Homologado

0046 PAPEL SULFITE A4
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL SULFITE A4, 1º
LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² - PACOTE
COM 500 FOLHAS ADEQUANDO PARA
COPIADORAS E IMPRESSORAS, EM
EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10
RESMAS.

254,38 1.095 - CX Homologado

0047 PAPEL SULFITE OFICIO 120 GR 243,38 360 - CX Homologado

0048 PAPEL SULFITE OFICIO 120 GR 243,38 120 - CX Homologado

0049 PAPEL VERGÊ CORES VARIADAS
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL VERGÊ TAMANHO
A4 COM 240 G. CAIXA COM 50 FOLHAS -
CORES VARIADAS.

34,15 885 - CX Homologado

0050 PASTA ABA ELÁSTICA LARGA PLÁSTICA
ESPECIFICAÇÃO : PASTA ABA COM ELÁSTICO
100% PLÁSTICA, ATÓXICA. COR
TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 235 LARGURA
X 350 MM ALTURA. ESPESSURA 0,35MM.

4,83 2.885 - UN Homologado

0051 PASTA ABA COM ELÁSTICO DE PAPEL CORES
VARIADAS

4,34 2.750 - UN Homologado

0052 PASTA SUSPENSA
ESPECIFICAÇÃO : PASTA ARQUIVO,
REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO
PRENSADO, TAMANHO OFÍCIO, MEDINDO 350
MM (LARGURA) X 280 MM (ALTURA) X 85 MM
(DORSO), COM VARIAÇÕES DE +/- 10 POR
CENTO, PROTETOR METÁLICO NAS BORDAS
DA PARTE INFERIOR, FECHO METÁLICO COM
ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA
ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO
POR 04 (QUATRO) REBITES, PRENDEDOR EM
MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA,
ORIFÍCIO DE MANUSEIO REVESTIDO DE
MATERIAL PLÁSTICO E JANELA PARA
IDENTIFICAÇÃO NO DORSO. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.

3,55 6.400 - UN Homologado

0053 PASTA CATÁLOGO CAPA DE PAPELÃO
ESPECIFICAÇÃO : PASTA CATÁLOGO, CAPA
DE PAPELÃO REVESTIDA COM PLÁSTICO,
CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO)
PLÁSTICOS, NA COR PRETA. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.

29,10 2.180 - UN Homologado

0054 PASTA COM ELÁSTICO PARA DOCUMENTO
TIPO ESCARCELA
ESPECIFICAÇÃO : PASTA COM ELÁSTICO
PARA DOC. TIPO ESCARCELA EM
POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ABA,
MEDINDO 34 X 25 X 05 CM, DE BOA
QUALIDADE.

6,21 3.350 - UN Homologado

0055 PASTA FICHÁRIO 32,37 1.760 - UN Homologado

0056 PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT
ESPECIFICAÇÃO : PASTA SUSPENSA FEITA
EM PAPEL KRAFT, HASTES PLÁSTICAS, COM
GRAMPO PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA
INDIVIDUAL. DIMENSÕES: 36X24CM.

26,59 403 - CX Homologado

0057 PERCEVEJOS LATONADOS PARA MURAL
ESPECIFICAÇÃO : PERCEVEJOS LATONADOS
PARA MURAL/QUADRO DE CORTIÇA, CAIXA
COM 100 UNIDADES.

4,94 991 - CX Homologado

0058 PERFURADOR EM METAL COM 2 FUROS
ESPECIFICAÇÃO : PERFURADOR DE PAPEL,
COM 02 FUROS.

38,90 533 - UN Homologado

0059 PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL 21,10 1.300 - UN Homologado

0060 PILHA RECARREGÁVEL "AAA" 31,31 1.180 - UN Homologado

0061 PILHA COMUM NACIONAL AA 6,61 2.285 - UN Homologado

0062 PILHA COMUM AAA 7,09 2.265 - UN Homologado

0063 PILHA COMUM GRANDE D 10,47 1.150 - UN Homologado
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0064 PINCEL ATOMICO AZUL.
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL ATÔMICO, PONTA
DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM
COR, TAMPA INDICATIVA DA COR,
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM,
RECARREGÁVEL. AZUL. CAIXA COM 12
UNIDADES.

41,60 495 - CX Homologado

0065 PINCEL ATOMICO PRETO
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL ATÔMICO, PONTA
DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM
COR, TAMPA INDICATIVA DA COR,
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM,
RECARREGÁVEL. PRETO. CAIXACOM 12
UNIDADES.

41,60 660 - CX Homologado

0066 PINCEL ATÔMICO VERMELHO
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL ATÔMICO, PONTA
DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM
COR, TAMPA INDICATIVA DA COR,
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM,
RECARREGÁVEL. VERMELHO. CAIXA COM 12
UNIDADES.

41,54 690 - CX Homologado

0067 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 23,26 912 - UND Homologado

0068 PORTA OBJETOS COM NO MÍNIMO 3
REPARTIÇÕES

24,73 576 - UN Homologado

0069 RÉGUA 60 CM
ESPECIFICAÇÃO : RÉGUA EM MATERIAL
PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 60 CM,
SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM
DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.

4,77 420 - UN Homologado

0070 RÉGUA 30CM
ESPECIFICAÇÃO : RÉGUA EM MATERIAL
PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30CM,
SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO 3,00 MM
DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.

2,53 5.540 - UN Homologado

0071 TNT
ESPECIFICAÇÃO : CORES DIVERSAS,
BRANCO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE,
VERMELHO, MARROM, ROSA E ETC... TECIDO
TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM
DE LARGURA, COM GRAMATURA
APROXIMADA DE 45 G/M.

137,27 589 - RL Homologado

0072 TNT
ESPECIFICAÇÃO : CORES DIVERSAS,
BRANCO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE,
VERMELHO, MARROM, ROSA E ETC... TECIDO
TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM
DE LARGURA, COM GRAMATURA
APROXIMADA DE 45 G/M.

137,27 196 - RL Homologado

0073 GRAMPEADOR PARA MADEIRA PEQUENO 48,63 130 - UN Homologado

0074 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 37,45 570 - CX Homologado

0075 TINTA GUACHE
ESPECIFICAÇÃO : TINTA GUACHE, CORES
VARIADAS, POTE COM 250 ML.

11,23 850 - CX Homologado

0076 TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO
ESPECIFICAÇÃO : TINTA PARA CARIMBO
AUTO ENTINTADO, EM COR, TUBO COM 40
MIL, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08
ANOS.

10,77 1.023 - UN Homologado

0077 UMEDECEDOR DE DEDOS 6,26 900 - UN Homologado

0078 CANETA HIDROGRÁFICA 19,79 1.605 - PAC Homologado

0079 PLACA DE ISOPOR 10 MM 6,80 780 - UN Homologado

0080 PLACA DE ISOPOR 15 MM 8,79 680 - UN Homologado

0081 PRANCHETA MANUAL
ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL E, ACRÍLICO.

20,72 390 - UN Homologado

0082 CANETA MARACA TEXTOS, COR AMARELO
FLUORESCENTE
ESPECIFICAÇÃO : GRAVADO NO CORPO A
MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM
DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.

8,57 780 - UN Homologado

0083 LIVRO DE ATA, COM 50 FOLHAS 15,35 340 - UN Homologado

0084 LIVRO DE ATA, COM 200 FOLHAS 30,66 600 - UN Homologado

0085 BORRACHA TIPO BICOLOR PARA APAGAR
ESCRITA DE LÁPIS E CANETA
ESPECIFICAÇÃO : BORRACHA BICOLOR PARA
APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS, COM
O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO.

0,89 260 - UN Homologado

0086 TRITURADOR
ESPECIFICAÇÃO : COM CAPACIDADE PARA
TRITURAR PAPEL, CANETA E CD.

675,63 65 - UN Homologado

0087 ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO : MED. 24 CM ALTURA X 34
CM LARGURA GRAMATURA 90 GR.

1,16 1.520 - UN Homologado
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0088 PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO
COR AZUL
ESPECIFICAÇÃO : CX C/ 12 UNIDADE. AZUL,
RECARREGÁVEL, MED. 12 COM ESCRITA
ACENTUADA E PONTA CHANFRADA 4X7 MM.

33,99 390 - CX Aceito

0089 PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO
COR PRETA
ESPECIFICAÇÃO : CX C/ 12 UNIDADE. PRETA,
RECARREGÁVEL, MED, 12 CM. ESCRITA
ACENTUADA E PONTA CHANFRADA 4 X 7 MM.

34,00 350 - CX Homologado

0090 PASTA CANELADA
ESPECIFICAÇÃO : RESINA POLIPROPILENO,
FRISO PARA CANALETA DE 307 MM.

6,58 1.380 - UN Homologado

0091 PASTA COM GRAMPO TRILHO
ESPECIFICAÇÃO : PLASTIFICADA 235 X 325
MM, CORES VARIADAS.

4,17 1.990 - UN Homologado

0092 PASTA POLIONDA A2
ESPECIFICAÇÃO : A2 715 X 500 X 32 BORDADA
COM ALÇA

15,89 2.040 - UN Homologado

0093 PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISORIAS
ESPECIFICAÇÃO : A-4 COM 12 DIVISORIAS,
ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES NAS 12
DIVISÓRIAS, POSSUINDO FECHAMENTO COM
ELÁSTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE
DO MANUSEIO E EVITE EXTRAVIOS NOS
DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5
X 33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO:
POLIPROPILENO, FORMATO A-4.

37,56 765 - UN Homologado

0094 PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO
ESPECIFICAÇÃO : COM GRAMPO PLÁSTICO
CRISTAL, TAMAMHO 238 MM X 335 MM X 15 M.

5,55 2.460 - UN Homologado

0095 PLACA DE ISOPOR 2 CM 7,45 805 - FL Homologado

0096 PLACA DE ISOPOR 4 CM 11,29 950 - FLH Homologado

0097 QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA
ESPECIFICAÇÃO : 90 CM X 120 CM X
MOLDURA EM ALUMINIO.

113,79 151 - UN Homologado

0098 TESOURA EM AÇO INOX
ESPECIFICAÇÃO : CABO PLÁSTICO; USO
GERAL; MEDINDO 21 ( VINTE E UM )CM; COM
PARAFUSO E/OU REBITE; LAMINA DE AÇO
INOX; COM CORTE LASER; PONTIAGUDA;
ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE EM
EMBALAGEM PLASTICA COM FUNDO DE
PAPEL; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO.

21,26 472 - UN Homologado

0099 TESOURA PARA PICOTAR
ESPECIFICAÇÃO : PONTA ARREDONDADA,
IDEAL PARA TECIDOS, CARTOLINAS E
DIVERSOS TRABALHOS MANUAIS, LAMINA EM
AÇO E CABO EM ABS, TAMANHO
APROXIMADO DO PRODUTO; 22 CM X 8,5 CM
X2 CM.

47,01 248 - UN Homologado

0100 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 5,95 1.500 - UN Homologado

0101 TINTA ACRILICA 20 ML
ESPECIFICAÇÃO : IDEAL P/ PINTURA EM TELA
E TRABALHOS ARTISTICOS, ATOXICA,
SECAGEM RAPIDA FRASCOS COM 20 ML
CORES DIVERSAS.

13,12 550 - UN Homologado

0102 TINTA PARA PINCEL ATOMICO
ESPECIFICAÇÃO : Á BASE DE ALCOOL,
CORANTES SOLVENTES E ADITIVOS; COM
DESCRIÇAO DO QUIMICO RESPONSAVEL E
CRQ E VALIDADE DOS PRODUTOS NO
FRASCO, NAS CORES; AZUL, PRETA, VERDE E
VERMELHO.

6,33 540 - UN Homologado

0103 TINTA PARA TECIDO 7,47 590 - UN Homologado

0104 BLOCO DE AVISO AUTO COLANTE
ESPECIFICAÇÃO : 100 FOLHAS REMOVIVEIS,
SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 38
MM X 51 MM.

7,32 1.610 - UN Homologado

0105 BLOCO DE PAPEL 38 X 50
ESPECIFICAÇÃO : COM 100 FOLHAS, PACOTE
COM 4 UNIDADES. IDEAL PARA ANOTAR
RECADOS, LEMBRETES E NUMEROS.

7,32 1.495 - UN Homologado

0106 COLA BRANCA 500 G 28,86 610 - UN Homologado

0107 COLA LÍQUIDA INSTÂNTANEA
ESPECIFICAÇÃO : 05 GRS, USO UNIVERSAL
COM BICO APLICADOR PARA PORCELANA
METAL, BORRACHA COURO, MADEIRA,
PLÁSTICO E PAPEL.

6,39 570 - UN Homologado

0108 ENVELOPE COMERCIAL
ESPECIFICAÇÃO : MEDIDAS: 114X162 MM 75
GRS S/ RPC - BRANCO

1,01 1.930 - UN Homologado
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0109 ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSER MED:
240X340 MM
ESPECIFICAÇÃO : ENVELOPE DE PAPELARIA
EM OFFSET; PESANDO 90 G/ M2; TIPO SACO;
SEM IMPRESSÃO; MEDINDO 240X340 MM; NA
COR AMARELA.

1,07 660 - UN Homologado

0110 ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET MED:
260X360 MM
ESPECIFICAÇÃO : ENVELOPE DE PAPELARIA;
EM OFFSET; PESANDO 90G/M2; TIPO SACO;
SEM IMPRESSÃO; MEDINDO 260X360 MM. NA
COR AMARELA.

1,20 510 - UN Homologado

0111 ENVELOPE A4 BRANCO 1,03 4.370 - UN Homologado

0112 FITILHO ROLO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:FITA DE
CETIM ROLO,IDEAL PARA ARTESANATOS,
LAÇOS, TIARAS, BORDADOS, EMBALAGENS E
OUTROS. COMPRIMENTO 100 METROS.

4,19 605 - RL Fracassado

0113 GRAMPO FIXA PAPEL
ESPECIFICAÇÃO : TIPO TRILHO, MEDINDO 80
MM, CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-
FERRUGEM, CAIXA COM 50 TRILHOS.

20,31 550 - CX Homologado

0114 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48 X 40
MM

7,56 1.475 - UN Homologado

0115 QUADRO DE AVISO 90 X 60 112,53 275 - UN Homologado

0116 CAIXA DE ARQUIVO 25 X 13 9,90 1.560 - UN Homologado

0117 CLIPS NIQUELADO Nº 3/0
ESPECIFICAÇÃO : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO
COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI
FERRUGEM; CAIXA COM 500 (QUINHENTAS)
GRAMAS.

19,57 270 - CX Homologado

0118 CLIPS NIQUELADO Nº 4/0
ESPECIFICAÇÃO : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO
COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.

24,92 360 - CX Homologado

0119 CLIPS NIQUELADO Nº 6/0
ESPECIFICAÇÃO : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO
COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.

22,48 390 - CX Homologado

0120 FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE 7,00 665 - UN Homologado

0121 GRAMPEADOR EM METAL Nº 12 28,73 250 - UN Homologado

0122 GRAMPEADOR EM METAL Nº 18 33,88 250 - UN Homologado

0123 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP A4
TRANSPARENTE

1,88 7.620 - UN Homologado

0124 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM C/ 50
UNIDADES.

22,20 3.375 - EMB Homologado

0125 CADERNO BROCHURA GRANDE
ESPECIFICAÇÃO : CADERNO BROCHURA
CAPA DURA COSTURADO, COM TAMANHO
GRANDE DE 27X20 CM, E COM 96 FOLHAS
PAUTADAS. CORES DIVERSAS.

10,48 1.500 - UN Homologado

0126 LÁPIS PRETO
ESPECIFICAÇÃO : LÁPIS PRETO Nº02,
SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA
REFLORESTADA, REVESTIDO COM MATERIAL
CERÂMICO NA COR VERDE E GRAFITE
RESISTENTE FIXADO A MADEIRA, MEDINDO
02MM DE ESPESSURA. COMO PRODUTO
DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES
DIMENSÕES: 175MM X 07MM (COMPRIMENTO
X DIÂMETRO). IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, SELO DO INMETRO E
COMPOSIÇÃO.

90,16 450 - CX Homologado

0127 CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL - CAIXA 43,95 1.068 - CX Homologado

0128 CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA 44,06 1.015 - CX Homologado

0129 CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA -
CAIXA

43,98 195 - CX Homologado

0130 ALFINETE MEDIO 9,49 10 - UN Homologado

0131 CLIPS DOURADO
ESPECIFICAÇÃO : CLIPS DOURADO, N° 5/0,
CAIXA PLÁSTICA COM 100 UNIDADES.

7,68 640 - CX Homologado

0132 CLIP GALVANIZADO Nº 4 16,87 20 - CX Homologado

0133 CLIP GALVANIZADO Nº 5 17,35 20 - CX Homologado

0134 CLIP GALVANIZADO Nº 6 17,53 20 - CX Homologado

0135 GRAMPEADOR MÉDIO 22,48 10 - UND Homologado

0136 GRAMPEADOR GRANDE 56,40 5 - UN Homologado



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 7 de 1023

0137 LIVRO DE PONTO GRANDE
ESPECIFICAÇÃO : LIVRO DE PONTO CAPA
DURA GRANDE, COM 04 ASSINATURAS,
FOLHAS NUMERADAS E COM 100 FOLHAS. É
UTILIZADO PARA AUXILIAR A ORGANIZAÇÃO
EM COMÉRCIOS, EMPRESAS E ESCRITÓRIOS.

25,90 5 - UN Homologado

0138 GRAMPO PARA GRAMPEADOR
ESPECIFICAÇÃO : GRAMPO GRAMPEADOR
26/6, DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À
OXIDAÇÃO. IDEAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30
FOLHAS, COM PONTAS AFIADAS, TIPO
GALVANIZADO, E A EMBALAGEM COM 5.000
GRAMPOS.

11,49 20 - CX Homologado

0139 TINTA PARA CARIMBO AZUL 10,13 304 - UN Homologado

0140 PASTA ARQUIVO
ESPECIFICAÇÃO : REGISTRADOR TIPO AZ, EM
PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO OFICIO,
MEDINDO 350 MM ( LARGURA) X 280 MM (
ALTURA ) X 85 MM ( DORSO ), COM VARIAÇÃO
DE +/- 10%, PROTETOR METÁLICO NAS
BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO
METÁLICO COM ALAVANCA DE
ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO
POR MOLA FIXADO POR 04 REBITES,
PRENDENDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE
BOA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

14,68 540 - UN Homologado

0141 PINCEL MARCADOR DE TEXTO
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL MARCADOR DE
TEXTO; COM CORES FLUORESCENTES E
VIBRANTES, PONTA CHINFRADA E
RESISTENTES. QUE SEJA PRÁTICO E
APLICÁVEL EM DIVERSOS TIPOS DE PAPEL. E
COM CORES DIVERSAS.

3,51 10 - UN Homologado

0142 PASTA POLIONDA 7,78 10 - UN Homologado

0143 PASTA SANFONADA A4
ESPECIFICAÇÃO : COM 31 DIVISORIAS,
ACOMPANHADA DE ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES DAS
DIVISORIAS,POSSUINDO FECHAMENTO COM
ELASTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE
DO MANUSEIO E EVITE EXTRAVIOS NOS
DOCUMENTOS.

43,09 175 - UN Homologado

0144 BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE 9,65 30 - UN Homologado

0145 COLA BRANCA 500G 29,19 10 - UN Homologado

0146 LÁPIS GRAFITE 07
ESPECIFICAÇÃO : LÁPIS GRAFITE 07;
POSSUIR ACIONAMENTO SUPERIOR, QUE
SEJA RESISTENTE, COM BORRACHA E
AGULHA PARA LIMPEZA, COM CAPACIDADE
PARA 6 MINAS DE GRAFITE.

4,51 20 - UN Homologado

0147 PONTA PARA GRAFITE 07 3,34 10 - UN Homologado

0148 GRAMPO TRILHO DE METAL
ESPECIFICAÇÃO : GRAMPO TRILHO
METALIZADO PARA PASTA TIPO TRILHO, COM
CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 300
FOLHAS DE PAPEL. DISTÂNCIA DA FURAÇÃO
80MM, E CAIXA COM 50 UNIDADES.

20,52 20 - CX Homologado

0149 ENVELOPE OFÍCIO AMARELO
ESPECIFICAÇÃO : PACOTE COM 250
UNIDADES.

103,47 100 - PAC Homologado

0150 ENVELOPE A4 AMARELO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
ENVELOPE A4 AMARELO, MODELO SACO,
TAMANHO 229X324MM, EMBALAGEM COM 100
UNIDADE.

103,46 100 - PAC Homologado

0151 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER
Nº 25,4 MM X 66,7 MM

10,20 245 - UN Fracassado

0152 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER
Nº 33,9 MM X 101,6 MM

29,31 240 - UN Fracassado

0153 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER
Nº 50,8 MM X 101,6 MM

15,02 2.410 - UN Fracassado

0154 ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA- GRANDE
ESPECIFICAÇÃO : ENVELOPE EM PAPEL
MADEIRA GRANDE, MEDINDO 31 CM DE
ALTURA X 41 CM DE LARGURA GRAMATURA
90 GR.

1,14 1.530 - UN Homologado

0155 ESQUADRO 45 X 16 CM
ESPECIFICAÇÃO : ESQUADRO 45 X 16 CM EM
MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE.

7,36 109 - UN Fracassado

0156 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER
Nº 12,7 MM X 44,45 MM

8,51 190 - UN Fracassado

0157 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS Nº 25,4 MM X
101,6 MM

8,22 215 - UN Fracassado



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 8 de 1023

0158 PAPEL COLORSET CORES SORTIDAS
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL COLORSET CORES
SORTIDAS EMBALAGEM CONTENDO 20
FOLHAS.

20,59 1.090 - UN Fracassado

0159 PAPEL CONTACT
ESPECIFICAÇÃO : TIPO ADESIVO, COR
TRANSPARENTE, APRESENTAÇÃO ROLO
TAMANHO 45 CM X 10 M.

46,42 345 - RL Homologado

0160 PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS)
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL LAMINADO, EM COR,
MEDINDO (50 X 60) CM. -VARIAS CORES.

2,06 1.100 - FL Homologado

0161 PAPEL MADEIRA
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL MADEIRA NA COR
KRAFT OURO, DIMENSÕES 66 X 96 CM,
GRAMATURA 120 GRAMA. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.

1,33 2.200 - UN Homologado

0162 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 36,41 272 - UN Homologado

0163 TINTA PARA CARIMBO PRETO 10,11 300 - UN Homologado

0164 PAPEL TRANSPARENTE
ESPECIFICAÇÃO : LAMINADO DE PVC, AUTO
ADESIVO PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL
SILICONADO MEDINDO 45 CM X 25 M.

46,52 340 - FLH Homologado

0165 LAPIS GRAFITE 80,83 18 - CX Homologado

0166 FURADOR ARTESANAL 93,69 3 - UN Homologado

0167 CANETA MARCA TEXTOS AMARELO
FLUORESCENTE
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:CANETA
MARCA TEXTOS,COR AMARELO
FLUORESCENTE,GRAVADO NO CORPO A
MARCA DO FABRICANTE,EMBALAGEM COM
DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

8,38 50 - UN Homologado

0168 CALCULADORA CIENTÍFICA
ESPECIFICAÇÃO :
ESPECIFICAÇÃO:CALCULADORA
CIENTÍFICA,COR PRETA,10 X 75 X 162
MILIMETROS,MENU COM ÍCONES INTUITIVO E
FÁCIL DE APRENDER,VISOR DE TEXTO
NATURAL.FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DE
LISTA PARA APRENDIZADO COMPLETO E
RÁPIDO,MENSAGENS EM PORTUGUÊS
FÁCEIS DE ENTENDER.

147,14 6 - UN Homologado

0169 LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES
ESPECIFICAÇÃO : LÁPIS DE COR, GRANDE,
SEXTAVADO, CAIXA COM 12 UNIDADES,
CORES SORTIDAS, COMPOSTO POR
PIGMENTOS AGLUTINADO, CARGA INERTE E
CERAS COM FORMATO SEXTAVADO,
FABRICADO C/ PIGMENTOS DE ALTA
QUALIDADE QUE PROPORCIONAM MELHOR
COBERTURA, COM CORES VIVAS E
BRILHANTES, COM TABELA DE CORES NA
CAIXA, ( PARA DESPERTAR NA CRIANÇA O
VALOR DAS CORES) COM MINAMACIA,
DESLIZA MELHOR PERMETINDO VARIAÇÕES
DE TONS SUAVES ATÉ TRAÇOS INTENSOS,
SUPERRESISTENTES, FIXAÇÃO DO GRAFITE À
MADEIRA TORNANDO O LÁPIS MAIS
RESISTENTE AO USAR O APONTADOR SEM
QUEBRAR A MINA, MADEIRA REFLORESTADA,
MINA MAIS GROSSA DE 3,3 MM (MEDIDAS
MINIMAS), MEDIDAS DO LÁPIS 17,5 CM,
MEDIDAS DA CAIXA 10,3 X 19,5 CM. SOMENTE
1ª LINHA.

11,97 60 - CX Homologado

0170 CAIXA ORGANIZADORA PRONTOBOX
LISA(MÉDIA)
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÕES:CAIXA
ORGANIZADORA PRETA MÉDIA PRONTOBOX
POLYCART. CAIXA EM PLÁSTICO COM
ALÇAS,TAMPA COM IMPRESSÃO EM SILK.
LARGURA:26,5CM ALTURA:23CM
COMPRIMENTO:36CM

44,95 6 - UN Homologado

0171 CAIXA ORGANIZADORA PRONTOBOX
LISA(GRANDE)
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÕES:CAIXA
ORGANIZADORA PRONTOBOX LISA,COR
PRETA, MATERIAL DE POLIPROPILENO
ALVEOLAR.VOLUME 22 LITROS. MARCA:
POLYCART

69,94 6 - UN Homologado

0172 TNT(METRO)
ESPECIFICAÇÃO : TECIDO TNT 100%
POLIPROPILENO, MEDINDO 140CM DE
LARGURA. CORES DIVERSAS:BRANCO,
AMARELO, AZUL, LARANJA E ETC...

4,44 50 - M Homologado
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0173 COLA COLORIDA PARA PAPEL
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÕES:ESTE KIT
CONTÉM 6 POTES PLÁSTICOS DE COLA
COLORIDA EM CADA UM,POSSUI BICO
APLICADOR, POTINHOS COM CORES
SORTIDAS.FOI DESENVOLVIDA PARA
TRABALHOS ESCOLARES E ARTESANAIS. É
IDEAL PARA FAZER COLAGENS, RELEVOS
COLORIDOS E PINTAR SOBRE PAPEL.
PRODUTO ATÓXICO23G DE TINTA EM CADA
POTE TAMANHO DOKIT: C12,5X L11 X A3,0CM.

13,68 10 - CX Homologado

0174 GIZ DE CERA BIG COM 12 CORES
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE
CERA BIG, CAIXA COM 12 CORES
SORTIDAS,DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS
INFANTIS. É ANATÔMICO, FABRICADO COM
CERAS DE ALTA
QUALIDADE,PROPORCIONANDO TRAÇO E
COBERTURA DE GRANDES ÁREAS SEM
ESFORÇO. PARA DESENHAR, ESCREVER E
PINTAR SOBRE PAPEL,E TAMBÉM PARA
TRABALHOS COM ACABAMENTOS
ARTÍSTICOS. PRODUTO ATÓXICO

7,93 10 - CX Homologado

0175 BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
ESPECIFICAÇÃO : BASTÃO COLA QUENTE
FINA, TRANSPARENTE E COM 7MM X 30CM DE
COMPRIMENTO. É UTILIZADO EM COLAGEM
ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL,
EVA, E OUTROS. PACOTE COM 12 UNIDADES.

12,79 180 - UN Homologado

0176 TESOURA CLASS ESCOLAR
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: TESOURA
CLASS ESCOLAR DE INOX, COM CORES
SORTIDAS,CABO EM ABS DE ALTO
BRILHO,PONTAS ARREDONDADAS,LÂMINA
ANTIFERRUGEM E COM 13CM DE
COMPRIMENTO.

5,32 10 - UN Homologado

0177 PAPEL 40 KG
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL 40 KG, DIMENSÕES
DA FOLHA 96X66 CM.

4,21 3.413 - FLH Homologado

0178 MASSA PARA MODELAR CAIXA C/ 12
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES DE
MASSA DE MODELAR; TEXTURA SUPER
MACIA; NÃO GRUDA NAS MÃOS, NÃO
ESFARELA E PODE SER REAPROVEITADA;
PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL;
PERMITE A MISTURA PARA CRIAÇÃO DE
NOVAS CORES E DÁ FORMA Á EXPRESSÃO
DE CRIATIVIDADE DAS CRIANÇAS; INDICADA
PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS.

8,99 465 - CX Homologado

0179 PERFURADOR DE E.V.A
ESPECIFICAÇÃO :
ESPECIFICAÇÃO:PERFURADOR DE EVA É
IDEAL PARA TRABALHOS ESCOLARES,
ARTESANATO E DECORAÇÕES EM
GERAL.MODELO BORBOLETA E CIRCULAR
CORTA PAPEL E EVA, POSSUI CAPA PLÁSTICA
DE PROTEÇÃO NA ÁREA DO CORTE, QUE
TAMBÉM FUNCIONA COMO DEPÓSITO DO
MATERIAL CORTADO.

84,63 4 - UN Homologado

0180 CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:CANETA
HIDROGRAFICA COLORIDA,PONTA
FINA,PACOTE COM 12 UNIDADES,E COM
CORES DIVERSAS.

23,61 10 - PC Homologado

0181 ALFINETES NIQUELADO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
METÁLICO DE NÍQUEL,REALIZADO MEDIANTE
BANHO E LECTROLÍTICO OU QUÍMICO, QUE
SE DÁ AO METAL PARA AUMENTAR SUA
RESISTÊNCIA À OXIDACAO OU O
DESGASTE,TAMANHO 20MM.

7,55 20 - CX Fracassado

0182 PINCEL PONTA REDONDA Nº 12, CABO DE
MADEIRA

6,70 240 - UN Homologado

0183 AGENDA ANUAL
ESPECIFICAÇÃO : AGENDA EXECUTIVA
DIÁRIA, COM 1 DIA POR PÁGINA, INCLUINDO
SÁBADO E DOMINGO. COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE E COM CAPA DURA COSTURADA.
É UTILIZADA PARA PLANEJAMENTO
ORGANIZAÇÃO DO DIA A DIA, EM CASA,
ESCRITÓRIOS, E OUTROS. COM O TAMANHO
14X20CM DE COMPRIMENTO E COR PRETA.

46,06 12 - UN Fracassado

0184 TINTA ESCOLAR POTE DE 520ML
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE,
COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO
VISUAL DAS CORES. CORES MISCÍVEIS
ENTRE SI. PODE SER APLICADA EM PAPEL,
PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO,
MADEIRA E CERÂMICA.

15,74 15 - UN Homologado
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0185 TECIDO TULE
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: TECIDO
TULE É UTILIZADO EM ARTESANATOS,
CONFECÇÕES, LEMBRANCINHAS,ETC.
LARGURA 1,20M - C/50M. COMPOSIÇÃO: 100%
POLIÉSTER

10,30 50 - M Fracassado

0186 PORTA CANETA DE METAL 18,77 5 - UN Homologado

0187 CACHEPOT DE PLÁSTICO MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
CACHEPOT DE PLÁSTICO,UTILIZADO PARA
DECORAÇÕES DE FESTAS, MESAS
LEMBRANCINHAS E,ETC.

22,95 8 - UN Fracassado

0188 DUREX COLORIDO
ESPECIFICAÇÃO : DUREX COLORIDO.

5,37 620 - UN Fracassado

0189 ENVELOPE PAPEL MADEIRA- PEQUENO 1,00 2.125 - UN Homologado

0190 PAPEL COUCHÊ BRANCO TAMANHO A4 210 X
297 MM.
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL COUCHÊ, BRANCO,
TAMANHO A4 210 X 297 MM, 180 G/MY, 50 FLS.

23,65 260 - PAC Homologado

0191 GRAMPEADOR PARA MADEIRA GRANDE 103,08 600 - UN Homologado

0192 ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, PEQUENO
ESPECIFICAÇÃO : MED. 17 CM ALT. X 25 CM
LARG. GRAMATURA 90 GR.

1,09 1.170 - UN Homologado

0193 PAPEL CELOFANE
ESPECIFICAÇÃO : CORES VARIADAS,
TAMANHO 70 X 90 CM.

1,62 600 - UN Homologado

0194 PAPEL MICRO ONDULADO 3,58 810 - UN Homologado

0195 PAPEL CHUMBO 37,00 150 - PC Fracassado

0196 COLA PARA E.V.A
ESPECIFICAÇÃO : PRODUZIDA A PARTIR DO
PRÓPRIO E.V.A INVERTIDO, EMBALAGEM COM
90 GRS (COLA E.V.A SIMPLES).

7,31 480 - UN Fracassado

0197 COLA PARA TECIDO 52,42 140 - CX Fracassado

0198 FITA DE SEDA FINA RL 9,20 270 - RL Fracassado

0199 CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 94,05 12 - UN Homologado

0200 CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA 69,97 2 - UN Homologado

0201 CAIXA CACHEPO
ESPECIFICAÇÃO : CACHEPÔ DE POÁ

36,31 5 - CX Fracassado

0202 COLA ALTO RELEVO 19,29 910 - UN Fracassado

0203 COLA GLITER
ESPECIFICAÇÃO : COLA GLITER 90 GRAMAS,
CAIXA COM 12 UNIDADES. (CORES
VARIADAS).

27,01 300 - CX Homologado

0204 COLORSET EM COR
ESPECIFICAÇÃO : COLORSET, EM COR,
TAMANHO APROXIMADO DE (50 X 66 CM). (
VARIAS CORES).

7,57 150 - UN Fracassado

0205 CUBO TÁTIL EMBORRACHADO
ESPECIFICAÇÃO : COMPOSTO POR 06 BASES
DE CORES ALTERNADAS, MEDINDO 25 X 25
CM, E 09 LETRAS COLORIDAS NA BASE (
CORRESPONDENTE A PALAVRA CUBO TÁTIL)
SENDO 16 FORMAS GEOMÉTRICAS: 04
QUADRADOS, 04 TRIÂNGULOS, 04
RETÂNGULOS E 04 CÍRCULOS. PRODUTO
COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MATERIAL
E.V.A.

82,77 124 - UN Fracassado

0206 FELTRO CORES SORTIDAS
ESPECIFICAÇÃO : FELTRO CORES VARIADAS
PREFERENCIA PARA AS CORES VERDE,
PRETO, VERMELHO E AZUL.

11,85 1.195 - M Fracassado

0207 LÁPIS DE COR PEQUENO COM 12 CORES 9,14 30 - CX Homologado

0208 LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO SPRAY
COM 60 ML

19,69 170 - UN Fracassado

0209 LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, COM 100
FOLHAS. - PEQUENO

20,87 100 - UN Homologado

0210 PAPEL CAMURÇA
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL CAMURÇA, EM COR,
EM FOLHA MEDINDO 40X60 CM. (VARIAS
CORES).

1,44 1.800 - FLH Homologado

0211 PAPEL CARTÃO
ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL EM PAPEL
FOSCO, TAMANHO 50X70, CORES VARIADAS.

1,49 1.700 - UN Homologado

0212 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 1,41 300 - PAC Homologado

0213 PAPEL LAMINADO EM COR MEDINDO (50X60)
CM
ESPECIFICAÇÃO : PAPEL LAMINADO, EM COR,
MEDINDO (50X60) CM. VARIAS CORES

2,06 780 - UN Homologado

0214 PINCEL PONTA REDONDA FINO 4,22 220 - UN Homologado
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0215 PINCEL PONTA REDONDA MEDIA 4,37 220 - UN Homologado

0216 PINCEL PONTA REDONDA Nº 08
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL PONTA REDONDA
Nº 08, CABO DE MADEIRA.

5,73 220 - UN Homologado

0217 PINCEL PONTA REDONDA Nº 10, ACBO DE
MADEIRA
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL PONTA REDONDA
Nº 10, CABO DE MADEIRA.

6,60 220 - UN Homologado

0218 PINCEL PONTA REDONDA Nº 14, CABO DE
MADEIRA

8,35 220 - UN Homologado

0219 PINCEL PONTA REDONDA Nº 16 CABO DE
MADEIRA

8,22 220 - UN Homologado

0220 PINCEL PONTA REDONDA Nº 18, CABO DE
MADEIRA

8,78 220 - UN Homologado

0221 PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS 05
MILIMETROS
ESPECIFICAÇÃO : PLACA DE ISOPOR BRANCA
EM EPS, DIMENSÕES 100 CM X 50 CM,
ESPESSURAS:05MM.

4,50 1.040 - UN Homologado

0222 PORTA CARIMBO MINIMO 10 15,16 13 - UN Fracassado

0223 PORTA LÁPIS/CLIPS EM POLIESTIRENO
ESPECIFICAÇÃO : PORTA LÁPIS/CLIPS EM
POLIESTIRENO, COR TRANSPARENTE OU
FUMÊ. DIMENSÕES: 150X65X90.

19,55 38 - UN Fracassado

0224 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 3,00 M X 1,50
M

418,95 90 - UN Homologado

0225 REGLETE DE ALUMINIO DE MESA 191,33 40 - UN Deserto

0226 REGLETE DE PLÁSTICO DE BOLSO 75,45 40 - UN Deserto

0227 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6,
GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNIDADES

11,52 240 - CX Homologado

0228 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE
AÇO
ESPECIFICAÇÃO : COBREADO 26/6 CX COM
5000 GRAMPOS POR CAIXA

10,81 190 - CX Homologado

0229 TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO
BRANCO
ESPECIFICAÇÃO : TINTA PARA MARCADOR DE
QUADRO BRANCO COM 12 FRASCOS DE 20
ML CADA. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL, ADTITIVOS,
CORANTES E SOLVENTES. NÃO LAVÁVEL.
CORES AZUL, PRETO E VERMELHO.

78,02 220 - CX Homologado

0230 VELCRO 11,92 310 - M Fracassado

0231 GIZ DE CERA
ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM COM 12
CORES DIVERSAS. O GIZ DEVERÁ SER
CONFECCIONADO COM CERAS, CORANTE
NÃO TÓXICOS, CORES LIMPAS E
RESISTENTES A LUZ, COM RESISTÊNCIA
PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE
USO E QUEDA, NÃO MANCHAR AS MÃOS, NÃO
ESFARELAR. O PRODUTO DEVE TER 10CM DE
COMPRIMENTO E 0,8CM DE DIÂMETRO.

5,80 400 - CX Homologado

0232 JOGO DA MEMÓRIA (NÚMEROS)
ESPECIFICAÇÃO : CONTENDO 40 PEÇAS
CONFECCIONADAS EM MDF E MADEIRA. 40
PEÇAS DE 50MM X 50MM X 3MM,
ACONDICIONADOS EM CAIXA TIPO ESTOJO,
MEDINDO 130MM X 130MM X 55MM. - 20
PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM
POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM
UMA DAS FACES. - CADA PAR É FORMADO
POR: DUAS PEÇAS UMA PEÇA COM UM
NÚMERO E O SEU PAR REPRESENTANDO A
QUANTIDADE DAQUELE NÚMERO COM
FIGURAS (EX. Nº4, 4 GUARDA-CHUVAS).

45,36 115 - UN Homologado

0233 JOGO DA MEMÓRIA (FORMAS GEOMÉTRICAS)

ESPECIFICAÇÃO : PEÇAS: 5 X 5 CM. - CAIXA:
12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM: - CAIXA DE
MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA E
LACRADA COM PELÍCULA DE PVC
ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS
DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF E
MADEIRA. 20 PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM POLICROMIA
ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES.
-CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS
COM GRAVURAS DE FORMAS GEOMÉTRICAS
IGUAIS.

50,66 165 - UND Homologado

0234 JOGO DE ASSOCIAÇÃO 46,70 2 - UN Fracassado

0235 JOGOS PEDAGÓGICOS COM LIBRAS 65,37 2 - UN Fracassado

0236 KIT DE DESENHO TÁTIL EM ALTO RELEVO 113,33 2 - UN Deserto
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0237 MASSA DE MODELAR
ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM COM 12
CORES DIVERSAS, NÃO TÓXICO. A MASSA DE
MODELAR NÃO DEVE ESFARELAR NEM
ENDURECER E DEVERA SER MACIA.
COMPOSIÇÃO PARAFINAS, CERAS E
PIGMENTOS ATÓXICOS. DEVERÁ CONSTAR
NA EMBALAGEM: MARCA, PRODUTO NÃO
RECOMENDADO PARA MENORES DE 03
ANOS, COMPOSIÇÃO. REFERENCIA: SELO DO
INMETRO, ARMAZENAMENTO, CAMPO PARA O
NOME E CLASSE, VALIDADE E DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

7,67 300 - CX Homologado

0238 PALITO PARA SORVETE EM MADEIRA
ESPECIFICAÇÃO : PONTA QUADRADA,
PACOTE COM 100 UNIDADE, PALITO DE
MADEIRA PARA PICOLÉ/SORVETE COM
APROXIMADAMENTE 10CM DE
COMPRIMENTO, COM 100 UNIDADES.
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E
MARCA DO FABRICANTE.

14,45 20 - PAC Fracassado

0239 TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO
ESPECIFICAÇÃO : PONTA EM LIGA DE AÇO
INOXIDÁVEL CORTE SUPER AFIADO.
TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA,
MEDINDO 19 CM E COM 7,5

17,57 175 - UN Homologado

0240 PAPEL CARTÃO TAMANHO A4
ESPECIFICAÇÃO : 240 G. CAIXA COM 50
FOLHAS.

42,74 188 - CX Homologado

0241 ENVELOPE TIPO SACO
ESPECIFICAÇÃO : AMARELO GRANDE, MED 31
CM ALTURA X 34 CM DE LARGURA
GRAMATURA.

1,08 330 - UN Homologado

0242 COLA ARTESANA 250G 19,87 140 - UN Fracassado

0243 PAPEL CARBONO NA COR AMARELO
ESPECIFICAÇÃO : TIPO PARA COSTURA,
EMBALAGEM COM 10 FOLHAS.

27,50 93 - PC Homologado

0244 PAPEL CARBONO TIPO FILME
ESPECIFICAÇÃO : EM PELICULA DE
POLIESTER; COMPOSTO DE RESINAS, ÓLEOS,
PLASTIFICANTES E CORANTES; PARA LÁPIS E
ESFEROGRÁFICA NO TAMANHO 210 X 297 MM,
NA COR PRETA; CAIXA COM 100 UNIDADES.

54,81 112 - CX Homologado

0245 PAPEL SEDA 1,13 930 - UN Homologado

0246 PAPEL TIPO DOBRADURA 1,91 730 - UN Fracassado

0247 PASTA CATALOGO 50 FOLHAS 36,41 970 - UN Homologado

0248 PASTA COM ABA E ELASTICO
ESPECIFICAÇÃO : EM PAPELÃO
PLASTIFICADO, CARTÃO: PESANDO 290 G/ M2;
NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE
METAL; CORES DIVERSAS.

4,63 2.250 - UN Homologado

0249 PERCEVEJO DOURADO CX COM 100 UNIDADE 6,68 255 - CX Fracassado

0250 PRANCHETA DE MADEIRA MDF
ESPECIFICAÇÃO : COM PRENDEDOR METAL.

13,46 5 - UN Homologado

0251 PURPURINA PÓ
ESPECIFICAÇÃO : PIGMENTO METÁLICO
EXTRAFINO P/ PINTURA OU EFEITOS
METALIZADOS: CORES VERDE (UNI),
DOURADO (UNI), AZUL (UNI), VERMELHO (UNI),
AMARELO (UNI).

246,95 2 - KG Fracassado

0252 REGUA DE MADEIRA MAÇIÇA PARA
PROFESSOR
ESPECIFICAÇÃO : MEDINDO 1 METRO.

16,45 37 - UN Fracassado

0253 TINTA PARA PINTURA A DEDO
ESPECIFICAÇÃO : CAIXA COM 06 CORES,
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 ML.

7,76 140 - CX Fracassado

0254 VARETA DE BAMBU/ TAQUARA PARA
ALGODÃO DOCE
ESPECIFICAÇÃO : BITOLA APROXIMADA DE
4,5 MM, TAMANHO APROXIMADO DE 30 CM,
SEM FERPA, SEM PONTA, ACONDICIONADO
EM PACOTE COM 500 UNIDADES.

31,09 302 - PAC Deserto

0255 BLOCO DE PAPEL 76 X 102
ESPECIFICAÇÃO : COM 100 FOLHAS. PACOTE
COM 4 UNIDADES. IDEAL PARA ANOTAR
RECADOS, LEMBRETES E NUMEROS.

8,26 930 - UN Homologado

0256 CANETA PARA TECIDO
ESPECIFICAÇÃO : ESPESSURA DA PONTA 5
MM, NAS CORES VERMELHA, AZUL E VERDE.

38,06 100 - CX Fracassado

0257 COLA COLORIDA P/ PAPEL 9,84 350 - UN Homologado

0258 ESTILETE CORPO EM ACRÍLICO RÍGIDO
ESPECIFICAÇÃO : ESTILETE CORPO EM
ACRÍLICO RÍGIDO; LARGO, LÂMINA DE AÇO,
CARBONO: CONTENDO 1 (UMA) LÂMINA,
MEDINDO 18MM.

4,29 290 - UN Homologado
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0259 PINTA CARA TINTA FACIAL CREMOSA 22,05 250 - UN Fracassado

0260 LÁPIS CORPO EM MADEIRA, COR PRETA
ESPECIFICAÇÃO : GRAFITE Nº 02,
ENVERNIZADO NA COR PRETA NO FORMATO
REDONDO, MEDINDO NO MÍNIMO 170 MM,
NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LÁPIS,
DEVENDO SER ENTREGUE APONTADO.

0,73 1.300 - UN Homologado

0261 RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM 2,63 80 - UN Homologado

0262 BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO
ESPECIFICAÇÃO : BASTAO COLA QUENTE
TRASNPARENTE, COM 11MM E 30CM DE
COMPRIMENTO. É UTILIZADO EM DIVERSOS
TRABALHOS PARA COLAGEM ARTESANAL DE
MADEIRA, PAPELAO, PAPEL, E.V.A. E ETC.
COMPOSIÇÃO; RESINA DE EVA E RESINA
TAQUIFICANTE. PACOTE COM 12 UNIDADES.

13,36 2.150 - UN Homologado

0263 TINTA FACIAL 25,37 20 - UN Fracassado

0264 MASSA PARA MODELAR CAIXA C/ 06 8,89 50 - CX Homologado

0265 BORRACHA PONTEIRA BRANCA 0,68 8.800 - UN Homologado

0266 APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO
ESPECIFICAÇÃO : LAMINA DE AÇO
TEMPERADO, COM EXCELENTE FIO DE
CORTE.

2,20 30 - UN Fracassado

0267 TECIDO TNT
ESPECIFICAÇÃO : TECIDO TNT 100%
POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE
LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA
DE 45 G/M, EM CORES DIVERSAS

136,29 200 - RL Homologado

0268 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM
ESPECIFICAÇÃO : BOLA EM ISOPOR
TAMANHO DE 50MM PEQUENA.

8,95 340 - UN Deserto

0269 BOLA DE ISOPOR TAMANHO 200 MM
ESPECIFICAÇÃO : BOLA DE ISOPOR
TAMANHO 200 MM

16,76 240 - UN Deserto

0270 GRAMPEADOR
ESPECIFICAÇÃO : GRAMPEADOR MÉDIO DE
MESA METÁLICO, BASE PLÁSTICA, COM
CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25
FOLHAS. EM AÇO, COM ACABAMENTO
NIQUELADO E ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS
GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, COM MOLA
RESISTENTE E COM RETRAÇÃO
AUTOMÁTICA. E QUE UTILIZE GRAMPOS 24/6
E 26/6.

28,34 430 - UN Homologado

0271 PUNÇÃO PLÁSTICA PARA REGLETE 18,00 60 - UN Deserto

0272 PAPEL AUTO ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO
INCOLOR
ESPECIFICAÇÃO : GRAMATURA 75; G/M2,
COMPRIMENTO: 25 M; LARGURA: 50 C.

85,02 140 - RL Homologado

0273 PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-
CHARTS COR AZUL
ESPECIFICAÇÃO : ESCREVE EM PLÁSTICO,
VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO
ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS;
APAGA FACILMENTE, NA COR AZUL.

4,78 550 - UN Homologado

0274 PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-
CHARTS COR PRETA
ESPECIFICAÇÃO : ESCREVE EM PLÁSTICO,
VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO
ARREDONDADO E PONTA CHANFRADAS E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS;
APAGA FACILMENTE, NA COR PRETO.

4,93 500 - UN Homologado

0275 PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-
CHARTS COR VERMELHA
ESPECIFICAÇÃO : ESCREVE EM PLÁSTICO,
VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO
ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS;
APAGA FACILMENTE, NA COR VERMELHO.

5,00 600 - UN Homologado

0276 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 10
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 10

6,64 113 - UN Homologado

0277 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 12
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 12.

6,61 113 - UN Homologado

0278 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 14
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 14

6,84 113 - UN Homologado

0279 PINCEL CHATO Nº 14
ESPECIFICAÇÃO : PINCEL CHATO Nº 14

6,67 113 - UN Homologado

0280 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 16
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA 16

9,33 113 - UN Homologado
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0281 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 18
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 18

12,23 113 - UN Homologado

0282 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 20
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 20

10,83 113 - UN Homologado

0283 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 22
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 22

13,33 113 - UN Homologado

0284 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 24
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 24.

12,83 113 - UN Homologado

0285 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 4
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 4

5,37 113 - UN Homologado

0286 PÍNCEL CHATO PARA PINTURA Nº 06
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 6.

5,66 113 - UN Homologado

0287 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº8
ESPECIFICAÇÃO : PELO NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO, MADEIRA Nº 08.

5,96 113 - UN Homologado

0288 PROTETOR PORTA DOCUMENTOS
(CARTEIRINHA PLÁSTICA)
ESPECIFICAÇÃO : COM ABA, TRANSPARENTE,
REF. P-7. MEDINDO 80 MM X 110 MM.

2,53 170 - UN Homologado

0289 QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M 266,12 80 - UN Fracassado

0290 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO : COM 96 FOLHAS,
GALVANIZADO, ( CAPA DURA GRANDE).

13,04 55 - UN Fracassado

0291 CANETA MARCA TEXTO
ESPECIFICAÇÃO : CORPO PLÁSTICO RIGIDO
OPACO SUPER FLUORESCENTE, 2 MEDIDAS
DE TRAÇO, 1 MM PARA SUBLINHAR E 3,6 MM
PARA DESTACAR, NAS CORES
AMARELA,ROSA, VERDE COM CARGA.

34,79 500 - CX Homologado

0292 ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET
ESPECIFICAÇÃO : ENVELOPE DE PAPELARIA;
EM OFFSET; PESANDO 90G/M2; TIPO SACO:
SEM IMPRESSAO; MEDINDO 370X470MM; NA
COR AMARELA.

1,04 540 - UN Homologado

0293 LIVROS EDUCATIVOS 46,99 40 - UN Fracassado

0294 EXTRATOR DE GRAMPOS -EM AÇO ZINCADO,
TIPO ESPATULA, PARA GRAMPOS 26/6

5,20 150 - UN Homologado

0295 GRAMPEADOR EM PLÁSTICO Nº 12 18,90 20 - UN Homologado

0296 GRAMPEADOR EM PLÁSTICO Nº 18 31,72 20 - UN Homologado

0297 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
MAGNÉTICO
ESPECIFICAÇÃO : BASE PLÁSTICA NA COR
PRETO COM COMPARTIMENTOS PARA DOIS
PINCEIS.

13,03 140 - UN Homologado

0298 CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA GRANDE 98,09 300 - UN Fracassado

0299 CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA PEQUENA 68,41 300 - UN Fracassado

0300 GIZÃO DE CERA CONTENDO 12 CORES
ESPECIFICAÇÃO : EMBALAGEM CONTENDO 12
CORES DE GIZ DIFERENCIADAS ENTRE SI. O
GIZ DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM
CERAS, CARGAS INERTES, PIGMENTOS
CORANTE NÃO TÓXICOS, CORES LIMPAS E
RESISTENTES A LUZ, SECÇÃO CIRCULAR,
COM RESISTÊNCIA SUFUCIENTE PARA
SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE USO E
QUEDA, NÃO MANCHAR AS MÃOS, NÃO
BORRA E NÃO ESFARELAR, NAS SEGUINTES
DIMENSÕES A SEREM CONSIDERADAS:
DIÂMETRO:9,5MM. COMPRIMENTO: NO
MÍNIMO 98 MM. O PRODUTO DEVE TER A
MARCA DO FABRICANTE E ESTAR
CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO.

9,75 500 - CX Homologado

0301 BASTÃO DE COLA QUNTE FINO 1,69 1.500 - UN Homologado

0302 ÁBACO ABERTO
ESPECIFICAÇÃO : ÁBACO ABERTO 5 HASTES
EM MADEIRA 50 ARGOLAS PLÁSTICAS.
CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA
MACIÇA, CONTENDO UMA BASE MEDINDO
APROXIMADAMENTE 350 X 100 X 20 MM, 5
HASTES MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 X
10 MM. E 50 ARGOLAS PLÁSTICAS
COLORIDAS ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO.

61,14 25 - UN Fracassado
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0303 ÁBACO FECHADO
ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADO EM
MADEIRA, MEDINDO 250 X 330 X 15 MM,
CONSISTE EM UM QUADRO COM 40 CONTAS
COLORIDAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO,
QUE REPRESENTAM UNIDADE, DEZENA,
CENTENA E MILHAR. ACONDICIONANDO EM
EMBALAGEM PLÁSTICA.

66,23 25 - UN Fracassado

0304 ALFABETO CURSIVO EMBORRACHADO
ESPECIFICAÇÃO : O ALFABETO CURSIVO
CONTÉM 26 LETRAS CURSIVAS NA MEDIDA
DE 120 X 120 X 6 MM CADA. PRODUTO DE
E.V.A. (EMBORRACHADO).

119,66 20 - UN Fracassado

0305 ALFABETO MÓVEL 99,57 20 - PC Fracassado

0306 BARALHO EM BRAILE
ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO DESENVOLVIDO
ESPECIALMENTE PARA DEFICIENTES
VISUAIS. UTILIZA O SISTEMA BRAILLE E
POSSUI NAIPE EXTRA GIGANTE. CARTÃO
COUCHÉ EXCLUSIVO COM DESLIZE
AVELUDADO DE AGRADÁVEL MANUSEIO.
PRODUTO FABRICADO COM EXCELENCIA DE
QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO
E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO
COUCHÉ. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE
5,6 X 8,7 CM TAMANHO NAIPE: BRAILE E
NAIPE EXTRA GIGANTE QUANTIDADE DE
CARTAS: 54 CARTAS EMBALADO EM CAIXA
UNITÁRIA.

33,08 4 - UN Deserto

0307 CHOCALHO MÃO 48,06 10 - UN Deserto

0308 COLEÇÃO DE LIVROS EM BRAILE
ESPECIFICAÇÃO : COLEÇÃO DE LIVROS COM
HISTÓRIAS E CONTOS PARA O PÚBLICO
INFANTO JUVENIL, E PARA PÚBLICO JOVEM E
ADULTO, DIVERSOS.

121,88 100 - UN Deserto

0309 COLEÇÃO DE LIVROS EM LIBRAS
ESPECIFICAÇÃO : COLEÇÃO DE LIVROS EM
LIBRAS COM BOAS HISTÓRIAS E CONTOS,
DIRECIONADOS PARA OS PÚBLICOS INFANTIL
JUVENIS, JOVENS E ADULTOS.

153,54 100 - UN Fracassado

0310 FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL 10 PCS 303,69 3 - UN Fracassado

0311 FANTOCHE FAMILIA BRANCA 7 PCS
ESPECIFICAÇÃO : SÃO SETE FANTOCHES:
AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE, MENINO, MENINA, E
BEBÊ. - OS FANTOCHES DE MÃO SÃO
PRODUZIDOS EM FELTRO, COM BOCA
ARTICULADA, PERMITINDO MOVIMENTOS. -
MEDIDA INDIVIDUAL APROXIMADA: 15,0 X 24,0
CM - EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO: 47 X
32 X 5 CM. COR MULTICOLORIDO.

276,79 41 - UN Fracassado

0312 FANTOCHE FAMILIA NEGRA 7 PÇS
ESPECIFICAÇÃO : SÃO SETE FANTOCHES:
AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE, MENINO, MENINA E
BEBÊ. - OS FANTOCHES DE MÃO SÃO
PRODUZIDOS EM FELTRO, COM BOCA
ARTICULADA, PERMITINDO MOVIMENTOS. -
MEDIDA INDIVIDUAL APROXIMADA: 15,0 X 24,0
CM - EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO:
47X32X5 CM. COR: ULTICOLORIDO.

275,39 41 - UN Fracassado

0313 JOGO DA MEMÓRIA (FIGURAS)
ESPECIFICAÇÃO : PEÇAS: 5 X 5 CM. - CAIXA:
12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM:- CAIXA DE
MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA E
LACRADA COM PELÍCULA DE PVC
ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS
DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF E
MADEIRA. - 20 PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM POLICROMIA
ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES.
- CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS
COM GRAVURAS ( DE FRUTAS OU ANIMAIS)
IGUAIS.

52,95 115 - UN Fracassado

0314 JOGO DA MEMÓRIA (PALAVRAS)
ESPECIFICAÇÃO : PEÇAS: 5 X 5 CM. -CAIXA: 12
X 12 X 5 CM. EMBALAGEM:- CAIXA DE
MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA E
LACRADA COM PELÍCULA DE PVC
ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS
DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF E
MADEIRA. - 20 PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM POLICROMIA
ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES.
- CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS
UMA PEÇA COM UMA GRAVURA E O SEU PAR
COM O RESPECTIVO NOME.

47,23 115 - JG Fracassado

0315 RÉGUA EM BRAILE 74,64 2 - UN Deserto

0316 REVISTA EM QUADRINHOS (VARIADAS)
ESPECIFICAÇÃO : REVISTA EM QUADRINHOS
PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL, INFANTIL
E JOVENS. TEMAS DIDÁTICOS, OU COM
HISTÓRIAS LUDICAS.

11,92 30 - UN Fracassado
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0317 TAPETES GRANDES EM E.V.A - TATAME 50 CM
X 50 CM
ESPECIFICAÇÃO : TAPETES GRANDES EM
E.V.A - TATAME 50 CM X 50 CM- PISO
EMBORRACHADO.

105,21 30 - UN Fracassado

0318 PAPEL CARBONO 1 FACE
ESPECIFICAÇÃO : CAIXA COM 100 FOLHAS.

41,40 5 - CX Fracassado

0319 QUEBRA CABEÇA DIDATICO INFANTIL
ESPECIFICAÇÃO : QUEBRA CABEÇA INFANTIL,
DIVERSOS TEMAS E CORES.

49,96 10 - UN Fracassado

0320 ARGILA COLORIDA
ESPECIFICAÇÃO : ARGILA DE POLIMERO, NÃO
TÓXICA, EM CORES DIVERSAS.

16,60 20 - KG Fracassado

0321 JOGO DE ENCAIXE/FORMAS GEOMETRICAS
ESPECIFICAÇÃO : JOGO DE ENCAIXE,
FORMAS GEOMETRICAS, EM CORES
DIVERSAS.

83,59 2 - JG Fracassado

0322 ALFABETO ILUSTRADO.
ESPECIFICAÇÃO : ALFABETO ILUSTRADO,
PEDAGOGICO,MADEIRA, DIVERSAS CORES E
FIGURAS.

58,48 6 - PAC Fracassado

0323 TATAME EM EVA 50X50
ESPECIFICAÇÃO : TATAME EM EVA NA COR
AZUL, 50X50, 20 CM DE ESPESSURA, PARA
SER UTILIZADO NAS CRECHES.

38,78 200 - UN Fracassado

0324 CADERNOS DE DESENHO - MÉDIO
ESPECIFICAÇÃO : CADERNO DE DESENHO
COM 96 FOLHAS, COSTURADO, FORMATO 140
X 200 MM, CAPA SIMPLES.

11,49 120 - UN Fracassado

0325 ESPELHO 40 CM X 120 CM 141,69 110 - UN Fracassado

0326 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC
ESPECIFICAÇÃO : DIÂMETRO 40 MM,
COMPRIMENTO 33 CM, CAPACIDADE DE
ENCADERNAÇÃO DE 350 FOLHAS, PACOTE
COM 18 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA
DO FABRICANTE.

37,80 450 - PAC Homologado

0327 MANTA MAGNÉTICA PARA ARTESANATO - IMÃ

ESPECIFICAÇÃO : ROLO DE 15 M X 60 CM DE
MANTA MAGNÉTICA IMÃ NEUTRO -
ESPESSURA 0,3 MM.

1,60 80 - M Deserto

0328 TECIDO METALASSÊ
ESPECIFICAÇÃO : METALASSÊ: TECIDO
JACQUARD OU MAQUINETADO, ONDE OS
MOTIVOS SÃO EM ALTO-RELEVO (TIPO
"CLOQUÊ), O EFEITO É OBTIDO COM 2 ROLOS
(TECIDO "DOUBLÉ ÉTOFFÉ) E O ENCHIMENTO
COM UMA TRAMA ESPECIAL GROSSA, FIADA
COM POUCA TORÇÃO, EM GERAL DE
ALGODÃO, LÃ CARDADA, OU FIBRANE. ELA
FLUTUA NO MEIO DOS 2 TECIDOS. CHAMA-SE
TAMBÉM JACQUARD ACOLCHOADO. TECIDO
EM BOA QUALIDADE OU SIMILAR.

27,50 120 - M Fracassado

0329 TECIDO TIPO LONINHA
ESPECIFICAÇÃO : PANO USADO PARA
PÍNTURA EM TECIDO TIPO LONINHA.

19,90 200 - M Fracassado

0330 LIVRO DO ESTATUTO DO IDOSO 39,85 100 - UN Deserto

0331 LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVO 57,70 20 - UN Fracassado

0332 CAPA DURA PARA ENCADERNAÇÃO A4 AZUL 2,21 1.600 - UN Homologado

0333 MASSA PARA BISCUIT 54,04 100 - CX Fracassado

0334 ALFINETE TIPO BROCHE
ESPECIFICAÇÃO : ALFINETE DE SEGURANÇA
COATS CORRENTE MILWARD N°03. OS
ALFINETES POSSUEM UMA QUALIDADE
EXCELENTE E UM ACABAMENTO QUE EVITA
OXIDAÇÃO.

7,50 50 - CX Fracassado

0335 JOGO DA IGUALDADE E DAS DIFERENÇAS
SOBRE BULLING

94,87 150 - JG Fracassado

0336 JOGO TRILHAS DA CIDADANIA 55,48 150 - CX Fracassado

0337 JOGO EDUCATIVO SIGA O LIXO 64,58 150 - CX Fracassado

0338 DOMINÓ LEITURA E ESCRITA 53,53 150 - CX Fracassado

0339 LIVRO SOBRE CULTURA E LASER 77,13 10 - UN Deserto

0340 LIVRO SOBRE FOLCLORE 77,13 10 - UN Deserto

0341 LIVRO SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITO 229,88 10 - UN Deserto

0342 LIVRO SOBRE TRABALHO INFANTIL 80,47 10 - UN Deserto

0343 LIVRO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

165,88 10 - UN Deserto

0344 LIVROS SOBRE DROGA E ÁLCOOL 114,88 10 - UN Deserto
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0345 LIVROS SOBRE MEIO AMBIENTE 121,55 10 - UN Deserto

0346 LIVRO SOBRE MERCADO DE TRABALHO NA
ADOLESCENCIA

114,88 10 - UN Deserto

0347 LIVRO SOBRE SEXUALIDADE 114,88 10 - UN Deserto

0348 LIVRO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA 113,65 10 - UN Deserto

0349 LIVRO SOBRE FAMILIA 97,57 10 - UN Deserto

0350 DOMINÓ DE MATEMÁTICA 37,91 10 - UN Fracassado

0351 RESMA DE PAPEL A4
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:RESMA DE
PAPEL A4, COR BRANCA,500 FOLHAS CADA
PACOTE.

198,65 105 - CX Homologado

0352 PAPEL DUPLA FACE 48X66 1,95 130 - UN Homologado

0353 PALITO PARA PICOLÉ EM MADEIRA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:PALITO
PARA PICOLÉ E SORVETE DE MADEIRA,COM
PONTA QUADRADA,PACOTE COM 100
UNIDADES.

11,37 15 - PAC Fracassado

0354 FOLHA DE E.V.A COM GLITTER
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE
E.V.A COM GLITTER,MEDINDO 40X50,CORES
VARIADAS.

6,54 55 - UN Fracassado

0355 FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE
E.V.A ESTAMPADO,MEDINDO 40X60,COM
CORES E ESTAMPAS VARIADAS.

6,37 10 - UN Fracassado

0356 COLA SILICONE 280G 15,37 10 - UN Fracassado

0357 PLACA DE ISOPOR 20MM
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:PLACA DE
ISOPOR DE 50X60,COR BRANCA.

11,56 6 - UN Fracassado

0358 CANETA PERMANETE FINA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:CANETA
PERMANENTE FINA,COR PRETA

7,30 10 - UN Fracassado

0359 FITA DE CETIM
ESPECIFICAÇÃO : FITAS DE CETIM, SÃO
UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DE
ARTESANATOS, LAÇOS, TIARAS, BORDADOS,
EMBALAGENS E OUTROS. O PRODUTO DEVE
POSSUIR UMA SUPERFÍCIE LISA,
ACABAMENTO BRILHANTE E SUA ESTRUTURA
É MACIA AO TOQUE, E COM CORES
DIVERSAS. PACOTE COM 10 METROS.
NUMERAÇÃO: 0, 2, 3, 5, 9, 12, 22.

19,52 120 - PAC Fracassado

0360 TESOURA DE AÇO PONTA FINA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: COM
LÂMINAS FEITAS EM AÇO INOX,PONTA
FINA,IDEAIS PARA CORTE DE TECIDO, PAPEL,
FELTRO, TNT, FITAS,BORRACHA, PLÁSTICO E
OUTROS. COMPRIMENTO: 16CM

12,63 10 - UN Homologado

0361 AGULHA DE MÃO PARA COSTURA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: AGULHA
DE MÃO Nº02, EM AÇO NIQUELADO. PARA
COSTURAR A MÃO, BORDAR EM TECIDOS
QUE NÃO PERMITAM ACONTAGEM DE
PONTOS, CERZIDOS E PREGAR BOTÕES, ETC.

3,65 50 - UN Fracassado

0362 FITILHO DE SEDA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: FITILHO
CORES DIVERSAS. IDEAL PARA
ARTESANATOS, LAÇOS, TIARAS, BORDADOS,
EMBALAGENS E OUTROS. COMPRIMENTO 100
METROS.

7,89 35 - RL Fracassado

0363 TUBOS DE LINHA PARA COSTURA
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:IDEAL
PARA COSTURAR E AJUSTAR ROUPAS EM
TECIDOS MÉDIOS E PESADOS E JEANS, DE
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA, MISTA OU
NATURAL, EM BLUSAS, CALÇAS, JAQUETAS E
ETC.CORES SORTIDA E CADA TUBO POSSUI
100M. PRODUTO NÃO PERECÍVEL.

4,40 30 - UN Fracassado

0364 FITA GORGURÃO (ARTESANATO)
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: IDEAL
PARA LAÇOS , TIARAS , LEMBRANCINHAS E
ARTESANATO EM GERAL. FITAS LISAS E
ESTAMPADAS COM CORES DIVERSAS.

13,71 100 - RL Fracassado

0365 FITA SIANINHA (ARTESANATO)
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: SIANINHA
ESTREITA EM POLIÉSTER COM 9MM.
UTILIZADA PARA DAR ACABAMENTO EM
CONFECÇÕES, ARTESANATO, BORDADOS,
TOALHAS ETC.CORES DIVERSAS. CONTÉM 1
ROLO DE 50 METROS

15,50 80 - RL Fracassado

0366 OLHOS DE PLÁSTICO PARA ARTESANATO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
OLHINHOS DE PLÁSTICO É INDICADO PARA
BISCUIT, BONECA, BICHINHO DE PELÚCIA E
PARA ARTESANATO EM GERAL. TAMANHO
GRANDE,MÉDIO E PEQUENO.

12,67 100 - PC Fracassado
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0367 MIÇANGAS PARA ARTESANATO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: IDEAL
PARA TODO TIPO DE TRABALHO, COM
CHINELOS,SEMI-JOIAS, PULSEIRAS,
COLARES, ARTESANATOS E ETC.CADA
PACOTE CONTEM 01 COR.

11,81 80 - PAC Fracassado

0368 MEIA PEROLA PARA ARTESANATO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: IDEAL
PARA ARTESANATO, PARA BORDAR,
FABRICAÇÃO DE CHINELOS BIJUTERIAS, ETC.
MEIA PÉROLA É FEITA COM PINTURA
ESPECIAL QUE NÃO DESCASCA E TODAS
COM A MESMA FORMA. CORES DIVERSAS.

8,70 80 - PAC Fracassado

0369 PEROLA PARA ARTESANATO
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO: IDEAIS
PARA ARTESANATO,FABRICAÇÃO DE
CHINELOS, BIJUTERIAS, ETC. MATERIAL
PLÁSTICO COM PINTURA ESPECIAL QUE NÃO
DESCASCA, TODAS COM FORMATO
REDONDA.CORES DIVERSAS.

34,45 130 - PAC Fracassado

0370 MANTA DE STRASS (ARTESANATO)
ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO:
UTILIZADO PARA CUSTOMIZAR BOLSAS,
CINTOS, ACESSÓRIOS, CHINELOS, LAÇOS DE
CABELO, ENTRE OUTROS. TAMANHO 11 CM X
1,20 METROS NAS CORES: DOURADO E
PRATA

26,60 10 - UN Fracassado

0371 ACESSÓRIOS PARA CABELO
ESPECIFICAÇÃO : ACESSÓRIOS PARA
CABELO: UTILIZADOS PARA TRABALHOS
ARTESANAIS, E OUTROS. DIVERSOS
MODELOS E CORES: BICOS DE PATO,
ELÁSTICOS DE MEIA(XUXINHA),PIRANHA
PRENDEDOR,E ETC.

5,99 80 - PAC Deserto

0372 LAPIS DE COR
ESPECIFICAÇÃO : LÁPIS DE COR, COM 24
CORES VIVAS E ÓTIMO PODER DE
COBERTURA, CORPO SEXTAVADO, COM
PONTA ULTRA RESISTENTE E FÁCIL DE
APONTAR. QUE SEJA ATÓXICO E SEGURO E
COM 17,8 CENTÍMETROS.

21,35 300 - CX Homologado

0373 PAPEL CARBONO AZUL 36,65 50 - CX Homologado

0374 PAPEL CARBONO PRETO 41,38 50 - CX Homologado

0375 CANETA RETROPROJETOR 4,94 250 - UN Fracassado

0376 PILHA MEDIA C 9,53 200 - UN Homologado

0377 ALFABETO SENSORIAL 137,96 20 - CX Fracassado

0378 TINTA GUACHE COM 06 CORES
ESPECIFICAÇÃO : TINTA TEMPERA GUACHE
COM 6 CORES SORTIDAS 15ML NA CAIXA.

8,77 50 - CX Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/03/2021 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP EXPEDIENTE.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,10,12,16,19,20,23,24,25,28,29,30,35,36,40,47,48,68,74,77,98,103,106,107,114,120,129,130,132,134,135,136,138,141,142,144,145,146,147,148,151,152,153,155,156,157,159,163,166,168,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,187,191,194,196,197,199,200,202,204,207,214,215,216,217,218,219,220,223,230,232,233,237,238,239,245,246,249,250,251,252,257,258,260,261,264,265,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,293,294,298,299,301,302,303,304,305,310,311,312,313,314,317,319,320,321,333,334,338,353,354,356,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,372,375,377
do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,185,328,329 do processo 9/2021-
013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,17,18,45,46,125 do processo
9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
8,32,53,58,59,61,62,70,71,72,76,81,82,85,87,91,105,111,121,122,149,154,167,169,172,189,190,193,212,213,228,241,248,255,262,267,270,292,296,326,332,351,352,376,378
do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
11,13,15,31,33,34,38,39,41,42,44,55,56,57,60,63,64,65,66,67,75,78,83,90,92,93,94,99,100,102,104,108,109,110,113,116,117,118,119,124,139,162,188,208,210,211,227,229,231,244,273,289,290,291,297,300
do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
14,21,22,26,27,43,49,50,51,52,54,69,73,79,80,88,89,95,96,112,131,133,137,140,143,158,160,161,164,170,171,181,184,192,195,198,201,203,205,206,209,221,222,224,234,235,240,242,243,247,253,256,259,263,266,272,288,295,309,316,318,322,323,324,325,331,335,336,337,350,355,357,373,374
do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 37,86,101,186 do processo 9/2021-
013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 84,126,127,128,150,165 do processo
9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 97,115 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:33 Negociação aberta para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 123 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:34 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/04/2021 às 15:00.

09/04/2021 - 11:34 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:36 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:39 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 11:50 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 12:09 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 12:37 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 12:45 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 13:08 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-013-PE

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 15:46 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 15:54 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 15:56 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2021 - 15:59 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0123 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/04/2021 - 11:08 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0045 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/04/2021 - 12:12 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/04/2021 - 12:44 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0027 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:45 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0084 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:46 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0126 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:46 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0127 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:47 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0128 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:47 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0150 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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26/04/2021 - 16:47 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0165 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:48 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0165 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:48 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0150 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:48 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0128 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:48 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0127 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 16:48 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0126 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 17:20 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0088 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/04/2021 - 17:21 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0089 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:39 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0084 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:39 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0088 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:39 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0089 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:40 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0126 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:40 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0127 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:40 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0128 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:41 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0150 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2021 - 17:41 Recurso enviado para o processo
9/2021-013-PE

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0165 do processo 9/2021-013-PE.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ALFINETE P/
MARCAÇÕES DE
MAPAS CORES
SORTIDAS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOCAR JOCAR 4,40 305 1.342,00

0002 ALMOFADA Nº 03 TINTA
AZUL PARA CARIMBO
Especificação : Nº 03
TINTA AZUL

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 3,70 252 932,40

0003 ALMOFADA Nº3 TINTA
PRETA PARA CARIMBO
Especificação : Nº3
TINTA AZUL.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 3,40 180 612,00

0004 APONTADOR DE LÁPIS M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 9,00 584 5.256,00

0005 ARQUIVO MORTO
Especificação : Ideal para
organização e
arquivamento de
documentos. Possui
espaço nas laterais e
tampa para escrever
identificando os
documentos que estão
arquivados. Medidas:
250x130x350mm.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

POLIBRAS POLIBRAS 5,70 5.300 30.210,00
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0006 BALÕES CORES
DIVERSAS
Especificação : Balões de
Látex Lisos em diversas
cores e tamanhos.
Possuir qualidade,
enchido com ar ou gás
hélio e Pacote com 25
unidades.

V G DE SOUSA
FERREIRA

balões de Latex lisos Balão São Roque/ Balão
São Roque

5,30 5.335 28.275,50

0007 BARBANTES CORES
DIVERSAS
Especificação :
BARBANTE CORES 4/6
180G PARA CROCHÊ,
TRICÓ E ARTESANATO,
PRODUZIDOS DE
FORMA SUSTENTÁVEL,
OS BARBANTES
APRESENTAM
QUALIDADE DE
MACIEZ, BELEZA E
VERSATILIDADE.
DIVERSAS
CORES.PODER SER
UTILIZADO PARA
ARTESANATO, ROUPAS
EM GERAL,
LEMBRANCINHAS,
PRESENTES,
EMBRULHOS,
DECORAÇÕES, PANO
DE PRATO E COPA,
ETC. CONTÉM: 1
UNIDADE Nº 06- PESO
LÍQUIDO 1800 G
AGULHA DE CROCHÊ 3
A 3,5 MM.
COMPOSIÇÃO 85%
ALGODÃO NO MÍNIMO.

V G DE SOUSA
FERREIRA

barbante rolo eurorma/ euroroma 10,00 1.080 10.800,00

0008 BASTÃO DE COLA
QUENTE
Especificação :
TRANSPARENTE
(11,3MM X 30CM).
BASTÃO PARA COLA
QUENTE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TECK BOND TECK BOND 0,82 3.800 3.116,00

0009 BOLA DE ISOPOR
TAMANHO 100 MM
Especificação : BOLA DE
ISOPOR TAMANHO 100
MM.

0,00 340 0,00

0010 BORRACHA BRANCA TK A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

goller goller 1,10 2.190 2.409,00

0011 CADERNO BROCHURA
PEQUENO
Especificação : Caderno
Brochura Capa Dura
Costurado, com tamanho
pequeno de 14x20cm e
com 96 Folhas pautadas.
Cores diversas.

V G DE SOUSA
FERREIRA

caderno brochura
Unidade

TILIBRA/MeadWestvaco 5,50 3.000 16.500,00

0012 CADERNOS
BROCHURÃO 60 FLS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JANDAIA JANDAIA 7,10 1.820 12.922,00

0013 CALCULADORA 12
DIGITOS
Especificação :
CALCULADORA MÉDIA
(PORTÁTIL), TELA
INCLINADA PARA 12
DÍGITOS, DUAS
FONTES DE ENERGIA E
DESLIGAMENTO, TELAS
DE RAIZ QUADRADA E
PERCENTAGEM, TELA
DE APAGAR O ÚLTIMO
DÍGITO, MEDIDAS: 10 X
13 CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

HOOPSON HOOPSON 23,70 540 12.798,00

0014 CARTOLINA (CORES
DIVERAS)

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

AMIN AMIN 0,54 9.600 5.184,00

0015 CLIPS GALVANIZADO
2/0
Especificação : CLIPS N°
2/0 GALVANIZADOS,
EMBALAGEM COM 500
UNIDADES.

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°2, caixa bacchi/ bacchi ind. 3,00 1.560 4.680,00

0016 CLIPS GALVANIZADO
Nº3

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°3 caixa bacchi/ bacchi ind. 8,50 1.460 12.410,00

0017 CLIPES GALVANIZADOS
Nº 04
Especificação : CAIXA C/
1000 UNIDADES.

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°4 caixa bacchi/ bacchi ind. 3,00 1.350 4.050,00
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0018 CLIPES Nº 05
GALVANIZADOS
Especificação : CLIPS Nº
5/0 GALVANIZADOS,
EMBALAGEM COM 500
G.

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°5 caixa bacchi/ bacchi ind. 3,00 1.350 4.050,00

0019 CLIPS Nº 6/0
GALVANIZADOS

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°6 caixa bacchi/ bacchi ind. 5,50 1.330 7.315,00

0020 CLIPS Nº 08
GALVANIZADOS

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°8 caixa bacchi/ bacchi ind. 5,50 1.280 7.040,00

0021 COLA BRANCA
ESCOLAR 90G
Especificação : COLA
BRANCA ESCOLAR, 90
G, LAVÁVEL, NÃO
TÓXICA, DISPOSTA EM
EMBALAGEM PLÁSTICA
RESISTENTE,
COMPOSIÇÃO DE
ACETATO DE
POLIVINILA (PVA). COM
ALTA VISCOSIDADE,
SUAS APLICAÇÕES
SÃO MÚLTIPLAS A
MUITOS USOS, QUE
SUAVIZANDO COM
ÁGUA USA-SE COMO
COLA DE PAPELÃO,
PAPEL, TECIDOS, ETC.
É MUITO RESISTENTE A
UMIDADE, NÃO
MANCHA E SUA
SECAGEM É MUITO
RÁPIDA, ASPECTO:
SUPER BRANCA E
MUITO ESPESSA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

NEW MAGIC NEW MAGIC 1,90 1.569 2.981,10

0022 COLA ISOSPOR 90
GRAMAS
Especificação : COLA
ISOPOR 90 GRAMAS,
CAIXA COM 12
UNIDADES.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

COMP POLAR COMP POLAR 38,79 320 12.412,80

0023 CORDA COMUM ( FIBRA
DE COCO)

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

embalando embalando 7,27 860 6.252,20

0024 CORRETIVO A BASE DE
ÁGUA 18ML

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FAMIX FAMIX 1,90 1.605 3.049,50

0025 ENVELOPE EM PAPEL
MADEIRA- MÉDIO
Especificação :
MEDINDO 24 CM DE
ALTURA X 34 CM DE
LARGURA.
GRAMATURA 90 GR.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FORONI FORONI 0,64 2.900 1.856,00

0026 ENVELOPE PARA
CONVITE PEQUENO
(16X21)CM
Especificação : EM
PAPEL SULFITE,
BRANCO, COM
GRAMATURA DE
75G/M2, MEDINDO
(16X21) CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FORONI FORONI 0,64 5.820 3.724,80

0027 ENVELOPE PARA
CONVITE MÉDIO
(21X15) CM
Especificação : EM
PAPEL SULFITE,
BRANCO, COM
GRAMATURA DE 75
G/M2, MEDINDO (21X15)
CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,64 2.200 1.408,00

0028 ESTILETE MÉDIO
Especificação :
ESTILETE CORPO EM
PLÁSTICO, MEDINDO
13,0 CM, LÂMINA
ESTREITA, AFIADA,
REMOVÍVEL,
DIMENSÃO DE 9,5 X
0,04 X 0,8 CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 2,90 1.495 4.335,50

0029 ESTILETE GRANDE C/
TRAVA
Especificação :
ESTILETE CORPO
PLÁSTICO, MEDINDO
13,0 CM, LÂMINA
LARGA, AFIADA,
REMOVÍVEL,
DIMENSÃO DE
1,8X0,05X1,0 CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 3,35 290 971,50

0030 EXTRATOR DE
GRAMPO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 3,89 570 2.217,30
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0031 FITA CREPE,
18MMX30M

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 5,11 4.130 21.104,30

0032 FITA DUPLA FACE
48MM X 50M

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 11,78 2.240 26.387,20

0033 FITA DUPLA FACE
18MM X 30M

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 8,64 2.990 25.833,60

0034 FITA ADESIVA DE
PAPELARIA DE
POLIPROPILENO
Especificação :
MEDINDO 12 MM X 40
M; TRANSPARENTE,
FITA ADESIVA DE
PAPELARIA; DE
POLIPROPILENO;
MEDINDO 25 MM X 50
M; TRANSPARENTE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 3,30 1.920 6.336,00

0035 FITA ADESIVA
PEQUENA
TRANSPARENTE 12 MM
X 50 M.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 1,40 3.600 5.040,00

0036 FITA MÉTRICA A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

embalando embalando 5,77 300 1.731,00

0037 FITA MÉTRICA
ADAPTADA

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

embalando embalando 18,38 133 2.444,54

0038 FOLHA DE E.V.A
MEDINDO (45 X 50)
COM CORES
VARIADAS.
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:FOLHA
DE E.V.A LISA,MEDINDO
45X50,COM CORES
VARIADAS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

IBEL IBEL 2,20 5.420 11.924,00

0039 GRAMPEADOR DE
MESA
Especificação :
Grampeador de mesa
grande, com estrutura de
aço, base de borracha,
grampeia até 50 folhas,
utiliza grampos 26/6 -
24/6 - 24/8, e com
capacidade de trilho para
100 grampos.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 51,03 655 33.424,65

0040 IMÃ EMBORRACHADO
LARGURA 1 CM
Especificação : IMÃ
EMBORRACHADO
LARGURA 1 CM.
ESPESSURA - 3 MM.
IDEAL PARA
ARTESANATO.

0,00 460 0,00

0041 LIGA ELÁSTICA DE
BORRACHA (LÁTEX)
Nº18
Especificação : LIGA
ELÁSTICA DE
BORRACHA (LÁTEX)
Nº18, PARA USO
GERAL, COR AMARELA,
PACOTE COM 50
GRAMAS, EMBALAGEM
CONTENDO NOME DO
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MERCUR MERCUR 3,90 710 2.769,00

0042 LIVRO DE ATA, COM
100 FOLHAS.

V G DE SOUSA
FERREIRA

livro ATA UNIDADE TILIBRA/MeadWestvaco 12,00 670 8.040,00

0043 LIVRO DE PONTO 4
ASSINATURAS GRANDE
COM 100 FOLHAS

V G DE SOUSA
FERREIRA

LIVRO PONTO UNIDADE TILIBRA/MeadWestvaco 17,00 680 11.560,00

0044 LIVRO PROTOCOLO DE
CORRESPONDÊNCIA
Especificação : LIVRO
PROTOCOLO DE
CORRESPONDÊNCIA,
CAPA EM PAPELÃO DE
705G/M², FOLHAS
INTERNAS DE PAPEL
BRANCO
APERGAMINHADO DE
63G/M², IMPRESSÃO EM
OFF SET, COM 100
FOLHAS, FORMATO DE
153,0 X 216,0 MM.

V G DE SOUSA
FERREIRA

LIVRO PROTOCOLO
UNIDADE

TILIBRA/MeadWestvaco 11,00 1.250 13.750,00
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0045 PAPEL SULFITE A4
Especificação : PAPEL
SULFITE A4, 1º LINHA,
BRANCO 210 X 297 E
75G/M² - PACOTE COM
500 FOLHAS
ADEQUANDO PARA
COPIADORAS E
IMPRESSORAS, EM
EMBALAGEM FECHADA,
COIXA COM 10
RESMAS.

V G DE SOUSA
FERREIRA

PAPEL SULFITE A4
CAIXA

REPORT/SUZANO 139,00 3.285 456.615,00

0046 PAPEL SULFITE A4
Especificação : PAPEL
SULFITE A4, 1º LINHA,
BRANCO 210 X 297 E
75G/M² - PACOTE COM
500 FOLHAS
ADEQUANDO PARA
COPIADORAS E
IMPRESSORAS, EM
EMBALAGEM FECHADA,
COIXA COM 10
RESMAS.

V G DE SOUSA
FERREIRA

PAPEL SULFITE A4
CAIXA

REPORT/SUZANO 139,00 1.095 152.205,00

0047 PAPEL SULFITE OFICIO
120 GR

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

copimax copimax 240,95 360 86.742,00

0048 PAPEL SULFITE OFICIO
120 GR

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

copimax copimax 240,95 120 28.914,00

0049 PAPEL VERGÊ CORES
VARIADAS
Especificação : PAPEL
VERGÊ TAMANHO A4
COM 240 G. CAIXA COM
50 FOLHAS - CORES
VARIADAS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

OFFIPAPER OFFIPAPER 14,40 885 12.744,00

0050 PASTA ABA ELÁSTICA
LARGA PLÁSTICA
Especificação : PASTA
ABA COM ELÁSTICO
100% PLÁSTICA,
ATÓXICA. COR
TRANSPARENTE.
DIMENSÕES: 235
LARGURA X 350 MM
ALTURA. ESPESSURA
0,35MM.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

polycart polycart 4,78 2.885 13.790,30

0051 PASTA ABA COM
ELÁSTICO DE PAPEL
CORES VARIADAS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 3,30 2.750 9.075,00

0052 PASTA SUSPENSA
Especificação : PASTA
ARQUIVO,
REGISTRADOR TIPO
AZ, EM PAPELÃO
PRENSADO, TAMANHO
OFÍCIO, MEDINDO 350
MM (LARGURA) X 280
MM (ALTURA) X 85 MM
(DORSO), COM
VARIAÇÕES DE +/- 10
POR CENTO,
PROTETOR METÁLICO
NAS BORDAS DA
PARTE INFERIOR,
FECHO METÁLICO COM
ALAVANCA DE
ACIONAMENTO PARA
ABERTURA AUXILIADO
POR MOLA FIXADO
POR 04 (QUATRO)
REBITES, PRENDEDOR
EM MATERIAL
PLÁSTICO DE BOA
RESISTÊNCIA, ORIFÍCIO
DE MANUSEIO
REVESTIDO DE
MATERIAL PLÁSTICO E
JANELA PARA
IDENTIFICAÇÃO NO
DORSO. EMBALAGEM
COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FRAMA FRAMA 2,78 6.400 17.792,00
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0053 PASTA CATÁLOGO
CAPA DE PAPELÃO
Especificação : PASTA
CATÁLOGO, CAPA DE
PAPELÃO REVESTIDA
COM PLÁSTICO,
CAPACIDADE PARA 25
(VINTE E CINCO)
PLÁSTICOS, NA COR
PRETA. EMBALAGEM
COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CHIES CHIES 15,30 2.180 33.354,00

0054 PASTA COM ELÁSTICO
PARA DOCUMENTO
TIPO ESCARCELA
Especificação : PASTA
COM ELÁSTICO PARA
DOC. TIPO ESCARCELA
EM POLIPROPILENO
TRANSPARENTE COM
ABA, MEDINDO 34 X 25
X 05 CM, DE BOA
QUALIDADE.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

polycart polycart 6,15 3.350 20.602,50

0055 PASTA FICHÁRIO A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

dac dac 32,05 1.760 56.408,00

0056 PASTA SUSPENSA
FEITA EM PAPEL KRAFT

Especificação : PASTA
SUSPENSA FEITA EM
PAPEL KRAFT, HASTES
PLÁSTICAS, COM
GRAMPO PLÁSTICO,
VISOR E ETIQUETA
INDIVIDUAL.
DIMENSÕES: 36X24CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FRAMA FRAMA 2,60 403 1.047,80

0057 PERCEVEJOS
LATONADOS PARA
MURAL
Especificação :
PERCEVEJOS
LATONADOS PARA
MURAL/QUADRO DE
CORTIÇA, CAIXA COM
100 UNIDADES.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

acc acc 4,89 991 4.845,99

0058 PERFURADOR EM
METAL COM 2 FUROS
Especificação :
PERFURADOR DE
PAPEL, COM 02 FUROS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOCAR JOCAR 12,44 533 6.630,52

0059 PILHA PEQUENA AA
RECARREGÁVEL

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RAYOVAC RAYOVAC 15,20 1.300 19.760,00

0060 PILHA RECARREGÁVEL
"AAA"

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RAYOVAC RAYOVAC 16,80 1.180 19.824,00

0061 PILHA COMUM
NACIONAL AA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

PANASONIC PANASONIC 0,95 2.285 2.170,75

0062 PILHA COMUM AAA M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

PANASONIC PANASONIC 1,37 2.265 3.103,05

0063 PILHA COMUM GRANDE
D

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

PANASONIC PANASONIC 4,90 1.150 5.635,00

0064 PINCEL ATOMICO AZUL.

Especificação : PINCEL
ATÔMICO, PONTA DE
FELTRO COM 08 MM DE
ESPESSURA, EM COR,
TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 100 MM,
RECARREGÁVEL. AZUL.
CAIXA COM 12
UNIDADES.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 24,00 495 11.880,00

0065 PINCEL ATOMICO
PRETO
Especificação : PINCEL
ATÔMICO, PONTA DE
FELTRO COM 08 MM DE
ESPESSURA, EM COR,
TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 100 MM,
RECARREGÁVEL.
PRETO. CAIXACOM 12
UNIDADES.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 25,00 660 16.500,00
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0066 PINCEL ATÔMICO
VERMELHO
Especificação : PINCEL
ATÔMICO, PONTA DE
FELTRO COM 08 MM DE
ESPESSURA, EM COR,
TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO
MÍNIMO DE 100 MM,
RECARREGÁVEL.
VERMELHO. CAIXA
COM 12 UNIDADES.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 25,00 690 17.250,00

0067 PISTOLA COLA QUENTE
PEQUENA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 15,10 912 13.771,20

0068 PORTA OBJETOS COM
NO MÍNIMO 3
REPARTIÇÕES

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 24,20 576 13.939,20

0069 RÉGUA 60 CM
Especificação : RÉGUA
EM MATERIAL
PLÁSTICO INCOLOR,
GRADUADA EM 60 CM,
SUBDIVISÃO EM MM,
COM NO MÍNIMO 3,00
MM DE ESPESSURA E
35 MM DE LARGURA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

WALEU WALEU 4,58 420 1.923,60

0070 RÉGUA 30CM
Especificação : RÉGUA
EM MATERIAL
PLÁSTICO INCOLOR,
GRADUADA EM 30CM,
SUBDIVISÃO EM MM,
COM NO MÍNIMO 3,00
MM DE ESPESSURA E
35 MM DE LARGURA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

WALEU WALEU 1,18 5.540 6.537,20

0071 TNT
Especificação : CORES
DIVERSAS, BRANCO,
AMARELO, AZUL,
LARANJA, VERDE,
VERMELHO, MARROM,
ROSA E ETC... TECIDO
TNT 100%
POLIPROPILENO,
MEDINDO 140 CM DE
LARGURA, COM
GRAMATURA
APROXIMADA DE 45
G/M.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BUBFLEX BUBFLEX 99,90 589 58.841,10

0072 TNT
Especificação : CORES
DIVERSAS, BRANCO,
AMARELO, AZUL,
LARANJA, VERDE,
VERMELHO, MARROM,
ROSA E ETC... TECIDO
TNT 100%
POLIPROPILENO,
MEDINDO 140 CM DE
LARGURA, COM
GRAMATURA
APROXIMADA DE 45
G/M.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

DUBFLEX DUBFLEX 99,90 196 19.580,40

0073 GRAMPEADOR PARA
MADEIRA PEQUENO

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jogar jogar 48,14 130 6.258,20

0074 GRAMPO PARA
GRAMPEADOR DE
MADEIRA

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jogar jogar 37,08 570 21.135,60

0075 TINTA GUACHE
Especificação : TINTA
GUACHE, CORES
VARIADAS, POTE COM
250 ML.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 4,00 850 3.400,00

0076 TINTA PARA CARIMBO
AUTO ENTINTADO
Especificação : TINTA
PARA CARIMBO AUTO
ENTINTADO, EM COR,
TUBO COM 40 MIL,
PRAZO DE VALIDADE
DE NO MÍNIMO 08
ANOS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 4,00 1.023 4.092,00

0077 UMEDECEDOR DE
DEDOS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 1,90 900 1.710,00

0078 CANETA
HIDROGRÁFICA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 2,80 1.605 4.494,00

0079 PLACA DE ISOPOR 10
MM

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

isoeste isoeste 6,73 780 5.249,40
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0080 PLACA DE ISOPOR 15
MM

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

isoeste isoeste 8,70 680 5.916,00

0081 PRANCHETA MANUAL
Especificação :
MATERIAL E, ACRÍLICO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

WALEU WALEU 10,50 390 4.095,00

0082 CANETA MARACA
TEXTOS, COR
AMARELO
FLUORESCENTE
Especificação :
GRAVADO NO CORPO A
MARCA DO
FABRICANTE,
EMBALAGEM COM
DADOS DE
INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOCAR JOCAR 1,20 780 936,00

0083 LIVRO DE ATA, COM 50
FOLHAS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

S DOMINGOS S DOMINGOS 6,80 340 2.312,00

0084 LIVRO DE ATA, COM
200 FOLHAS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

SPIRAL SPIRAL 21,30 600 12.780,00

0085 BORRACHA TIPO
BICOLOR PARA
APAGAR ESCRITA DE
LÁPIS E CANETA
Especificação :
BORRACHA BICOLOR
PARA APAGAR
ESCRITA DE CANETA E
LÁPIS, COM O NOME
DO FABRICANTE
IMPRESSO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MERCUR MERCUR 0,62 260 161,20

0086 TRITURADOR
Especificação : COM
CAPACIDADE PARA
TRITURAR PAPEL,
CANETA E CD.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

menno menno 668,87 65 43.476,55

0087 ENVELOPE TIPO SACO,
AMARELO, MÉDIO
Especificação : MED. 24
CM ALTURA X 34 CM
LARGURA GRAMATURA
90 GR.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,40 1.520 608,00

0088 PINCEL MARCADOR
PERMANENTE GROSSO
COR AZUL
Especificação : CX C/ 12
UNIDADE. AZUL,
RECARREGÁVEL, MED.
12 COM ESCRITA
ACENTUADA E PONTA
CHANFRADA 4X7 MM.

V G DE SOUSA
FERREIRA

PINCEL PERMANENTE
CAIXA

BIC / BIC WORLD 20,00 390 7.800,00

0089 PINCEL MARCADOR
PERMANENTE GROSSO
COR PRETA
Especificação : CX C/ 12
UNIDADE. PRETA,
RECARREGÁVEL, MED,
12 CM. ESCRITA
ACENTUADA E PONTA
CHANFRADA 4 X 7 MM.

V G DE SOUSA
FERREIRA

PINCEL PERMANENTE
CAIXA

BIC / BIC WORLD 20,00 350 7.000,00

0090 PASTA CANELADA
Especificação : RESINA
POLIPROPILENO,
FRISO PARA CANALETA
DE 307 MM.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

polycart polycart 6,51 1.380 8.983,80

0091 PASTA COM GRAMPO
TRILHO
Especificação :
PLASTIFICADA 235 X
325 MM, CORES
VARIADAS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

DELLO DELLO 1,88 1.990 3.741,20

0092 PASTA POLIONDA A2
Especificação : A2 715 X
500 X 32 BORDADA
COM ALÇA

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

polycart polycart 15,73 2.040 32.089,20
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0093 PASTA SANFONADA A-4
COM 12 DIVISORIAS
Especificação : A-4 COM
12 DIVISORIAS,
ACOMPANHANDO
ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO DOS
VISORES NAS 12
DIVISÓRIAS,
POSSUINDO
FECHAMENTO COM
ELÁSTICO QUE
GARANTA A
FLEXIBILIDADE DO
MANUSEIO E EVITE
EXTRAVIOS NOS
DOCUMENTOS,
MEDIDAS
APROXIMADAS: 23,5 X
33 X 35 CM (AXLXP),
COMPOSIÇÃO:
POLIPROPILENO,
FORMATO A-4.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

polycart polycart 37,18 765 28.442,70

0094 PASTA TRANSPARENTE
EM POLIPROPILENO
Especificação : COM
GRAMPO PLÁSTICO
CRISTAL, TAMAMHO
238 MM X 335 MM X 15
M.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACP ACP 2,98 2.460 7.330,80

0095 PLACA DE ISOPOR 2
CM

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

isoeste isoeste 7,38 805 5.940,90

0096 PLACA DE ISOPOR 4
CM

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

isoeste isoeste 11,18 950 10.621,00

0097 QUADRO DE AVISO EM
CORTIÇA
Especificação : 90 CM X
120 CM X MOLDURA EM
ALUMINIO.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

cortiart cortiart 112,65 151 17.010,15

0098 TESOURA EM AÇO
INOX
Especificação : CABO
PLÁSTICO; USO GERAL;
MEDINDO 21 ( VINTE E
UM )CM; COM
PARAFUSO E/OU
REBITE; LAMINA DE
AÇO INOX; COM CORTE
LASER; PONTIAGUDA;
ACONDICIONADA
ADEQUADAMENTE EM
EMBALAGEM PLASTICA
COM FUNDO DE PAPEL;
GARANTIA CONTRA
DEFEITO DE
FABRICAÇÃO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOCAR JOCAR 9,80 472 4.625,60

0099 TESOURA PARA
PICOTAR
Especificação : PONTA
ARREDONDADA, IDEAL
PARA TECIDOS,
CARTOLINAS E
DIVERSOS TRABALHOS
MANUAIS, LAMINA EM
AÇO E CABO EM ABS,
TAMANHO
APROXIMADO DO
PRODUTO; 22 CM X 8,5
CM X2 CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 16,50 248 4.092,00

0100 TESOURA ESCOLAR
PEQUENA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 2,00 1.500 3.000,00

0101 TINTA ACRILICA 20 ML
Especificação : IDEAL P/
PINTURA EM TELA E
TRABALHOS
ARTISTICOS, ATOXICA,
SECAGEM RAPIDA
FRASCOS COM 20 ML
CORES DIVERSAS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

radex radex 12,99 550 7.144,50

0102 TINTA PARA PINCEL
ATOMICO
Especificação : Á BASE
DE ALCOOL,
CORANTES
SOLVENTES E
ADITIVOS; COM
DESCRIÇAO DO
QUIMICO
RESPONSAVEL E CRQ
E VALIDADE DOS
PRODUTOS NO
FRASCO, NAS CORES;
AZUL, PRETA, VERDE E
VERMELHO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 3,30 540 1.782,00
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0103 TINTA PARA TECIDO M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 3,90 590 2.301,00

0104 BLOCO DE AVISO AUTO
COLANTE
Especificação : 100
FOLHAS REMOVIVEIS,
SEM PAUTAS, COR
AMARELO, MEDINDO 38
MM X 51 MM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

NOTE FIX NOTE FIX 4,97 1.610 8.001,70

0105 BLOCO DE PAPEL 38 X
50
Especificação : COM 100
FOLHAS, PACOTE COM
4 UNIDADES. IDEAL
PARA ANOTAR
RECADOS, LEMBRETES
E NUMEROS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

NOTE FIX NOTE FIX 5,03 1.495 7.519,85

0106 COLA BRANCA 500 G M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

NEW MAGIC NEW MAGIC 6,60 610 4.026,00

0107 COLA LÍQUIDA
INSTÂNTANEA
Especificação : 05 GRS,
USO UNIVERSAL COM
BICO APLICADOR PARA
PORCELANA METAL,
BORRACHA COURO,
MADEIRA, PLÁSTICO E
PAPEL.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

bambini bambini 6,33 570 3.608,10

0108 ENVELOPE COMERCIAL

Especificação :
MEDIDAS: 114X162 MM
75 GRS S/ RPC -
BRANCO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,24 1.930 463,20

0109 ENVELOPE DE
PAPELARIA EM OFFSER
MED: 240X340 MM
Especificação :
ENVELOPE DE
PAPELARIA EM
OFFSET; PESANDO 90
G/ M2; TIPO SACO; SEM
IMPRESSÃO; MEDINDO
240X340 MM; NA COR
AMARELA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,64 660 422,40

0110 ENVELOPE DE
PAPELARIA EM OFFSET
MED: 260X360 MM
Especificação :
ENVELOPE DE
PAPELARIA; EM
OFFSET; PESANDO
90G/M2; TIPO SACO;
SEM IMPRESSÃO;
MEDINDO 260X360 MM.
NA COR AMARELA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,64 510 326,40

0111 ENVELOPE A4 BRANCO M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,30 4.370 1.311,00

0112 FITILHO ROLO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:Fita de
Cetim rolo,Ideal para
artesanatos, laços, tiaras,
bordados, embalagens e
outros. Comprimento 100
metros.

0,00 605 0,00

0113 GRAMPO FIXA PAPEL
Especificação : TIPO
TRILHO, MEDINDO 80
MM, CHAPA DE AÇO
COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM,
CAIXA COM 50
TRILHOS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

DELLO DELLO 18,00 550 9.900,00

0114 FITA ADESIVA
TRANSPARENTE
LARGA 48 X 40 MM

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 3,38 1.475 4.985,50

0115 QUADRO DE AVISO 90
X 60

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

cortiart cortiart 111,40 275 30.635,00

0116 CAIXA DE ARQUIVO 25
X 13

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

frama frama 9,80 1.560 15.288,00



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 30 de 1023

0117 CLIPS NIQUELADO Nº
3/0
Especificação : PARA
PAPEL; FABRICAÇÃO
COM ARAME DE AÇO
COM TRATAMENTO
ANTI FERRUGEM;
CAIXA COM 500
(QUINHENTAS)
GRAMAS.

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°3 caixa bacchi/ bacchi ind. 7,20 270 1.944,00

0118 CLIPS NIQUELADO Nº
4/0
Especificação : PARA
PAPEL; FABRICAÇÃO
COM ARAME DE AÇO
COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM;
CAIXA COM 500
(QUINHENTAS)
GRAMAS.

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°4 caixa bacchi/ bacchi ind. 9,30 360 3.348,00

0119 CLIPS NIQUELADO Nº
6/0
Especificação : PARA
PAPEL; FABRICAÇÃO
COM ARAME DE AÇO
COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM;
CAIXA COM 500
(QUINHENTAS)
GRAMAS.

V G DE SOUSA
FERREIRA

clips n°6 caixa bacchi/ bacchi ind. 9,40 390 3.666,00

0120 FITA ADESIVA 48 X 40
TRANSPARENTE

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ADELBRAS ADELBRAS 3,38 665 2.247,70

0121 GRAMPEADOR EM
METAL Nº 12

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MAPED MAPED 21,52 250 5.380,00

0122 GRAMPEADOR EM
METAL Nº 18

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

GENMES GENMES 25,95 250 6.487,50

0123 CAPA P/
ENCADERNAÇÃO PP A4
TRANSPARENTE

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MAPEX MAPEX 0,59 7.620 4.495,80

0124 GRAMPO TRILHO
PLÁSTICO BRANCO
Especificação :
EMBALAGEM C/ 50
UNIDADES.

V G DE SOUSA
FERREIRA

EMBALAGEM DELLO/DELLO 7,40 3.375 24.975,00

0125 CADERNO BROCHURA
GRANDE
Especificação : Caderno
Brochura Capa dura
costurado, com tamanho
grande de 27x20 cm, e
com 96 folhas pautadas.
Cores diversas.

V G DE SOUSA
FERREIRA

caderno brochura
Unidade

TILIBRA/MeadWestvaco 6,00 1.500 9.000,00

0126 LÁPIS PRETO
Especificação : LÁPIS
PRETO Nº02,
SEXTAVADO,
CONFECCIONADO EM
MADEIRA
REFLORESTADA,
REVESTIDO COM
MATERIAL CERÂMICO
NA COR VERDE E
GRAFITE RESISTENTE
FIXADO A MADEIRA,
MEDINDO 02MM DE
ESPESSURA. COMO
PRODUTO DEVERÁ
ATENDER AS
SEGUINTES
DIMENSÕES: 175MM X
07MM (COMPRIMENTO
X DIÂMETRO).
IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, SELO DO
INMETRO E
COMPOSIÇÃO.

V G DE SOUSA
FERREIRA

LAPIS PRETO N°2
CAIXA

BIC / BIC WORLD 35,00 450 15.750,00

0127 CANETA
ESFEROGRÁFICA -
AZUL - CAIXA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BIC BIC 22,50 1.068 24.030,00

0128 CANETA
ESFEROGRÁFICA -
PRETA - CAIXA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BIC BIC 23,80 1.015 24.157,00

0129 CANETA
ESFEROGRÁFICA -
VERMELHA - CAIXA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BIC BIC 23,80 195 4.641,00

0130 ALFINETE MEDIO A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

acc acc 9,40 10 94,00
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0131 CLIPS DOURADO
Especificação : CLIPS
DOURADO, N° 5/0,
CAIXA PLÁSTICA COM
100 UNIDADES.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 7,60 640 4.864,00

0132 CLIP GALVANIZADO Nº
4

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BACCHI BACCHI 2,50 20 50,00

0133 CLIP GALVANIZADO Nº
5

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BACCHI BACCHI 3,37 20 67,40

0134 CLIP GALVANIZADO Nº
6

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BACCHI BACCHI 2,50 20 50,00

0135 GRAMPEADOR MÉDIO A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 22,26 10 222,60

0136 GRAMPEADOR
GRANDE

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 29,90 5 149,50

0137 LIVRO DE PONTO
GRANDE
Especificação : Livro de
Ponto Capa Dura Grande,
com 04 Assinaturas,
folhas numeradas e com
100 folhas. É utilizado
para auxiliar a
organização em
comércios, empresas e
escritórios.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

S DOMINGOS S DOMINGOS 24,20 5 121,00

0138 GRAMPO PARA
GRAMPEADOR
Especificação : Grampo
grampeador 26/6, de aço
revestido resistente à
oxidação. Ideal para
grampear até 30 folhas,
com pontas afiadas, tipo
Galvanizado, e a
embalagem com 5.000
grampos.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BACCHI BACCHI 6,74 20 134,80

0139 TINTA PARA CARIMBO
AZUL

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 5,90 304 1.793,60

0140 PASTA ARQUIVO
Especificação :
REGISTRADOR TIPO
AZ, EM PAPELÃO
PRENSADO, TAMANHO
OFICIO, MEDINDO 350
MM ( LARGURA) X 280
MM ( ALTURA ) X 85 MM
( DORSO ), COM
VARIAÇÃO DE +/- 10%,
PROTETOR METÁLICO
NAS BORDAS DA
PARTE INFERIOR,
FECHO METÁLICO COM
ALAVANCA DE
ACIONAMENTO PARA
ABERTURA AUXILIADO
POR MOLA FIXADO
POR 04 REBITES,
PRENDENDOR EM
MATERIAL PLÁSTICO
DE BOA RESISTÊNCIA,
EMBALAGEM COM
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FRAMA FRAMA 11,28 540 6.091,20

0141 PINCEL MARCADOR DE
TEXTO
Especificação : Pincel
Marcador de Texto; Com
cores fluorescentes e
vibrantes, ponta chinfrada
e resistentes. Que seja
prático e aplicável em
diversos tipos de papel. E
com cores diversas.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 1,40 10 14,00

0142 PASTA POLIONDA M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

POLIBRAS POLIBRAS 4,90 10 49,00
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0143 PASTA SANFONADA A4
Especificação : COM 31
DIVISORIAS,
ACOMPANHADA DE
ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO DOS
VISORES DAS
DIVISORIAS,POSSUINDO
FECHAMENTO COM
ELASTICO QUE
GARANTA A
FLEXIBILIDADE DO
MANUSEIO E EVITE
EXTRAVIOS NOS
DOCUMENTOS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 42,66 175 7.465,50

0144 BLOCO DE AVISO
AUTOCOLANTE

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

NOTE FIX NOTE FIX 3,90 30 117,00

0145 COLA BRANCA 500G M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

NEW MAGIC NEW MAGIC 7,92 10 79,20

0146 LÁPIS GRAFITE 07
Especificação : Lápis
grafite 07; Possuir
acionamento superior,
que seja resistente, com
borracha e agulha para
limpeza, com capacidade
para 6 minas de grafite.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

leonora leonora 4,46 20 89,20

0147 PONTA PARA GRAFITE
07

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 3,31 10 33,10

0148 GRAMPO TRILHO DE
METAL
Especificação : Grampo
trilho metalizado para
pasta tipo trilho, com
capacidade para prender
até 300 folhas de papel.
Distância da furação
80mm, e Caixa com 50
unidades.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOCAR JOCAR 12,60 20 252,00

0149 ENVELOPE OFÍCIO
AMARELO
Especificação : Pacote
com 250 unidades.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 64,00 100 6.400,00

0150 ENVELOPE A4
AMARELO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Envelope A4 Amarelo,
modelo saco, tamanho
229x324mm, embalagem
com 100 unidade.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 29,70 100 2.970,00

0151 ETIQUETAS AUTO-
ADESIVAS INKJET
LASER Nº 25,4 MM X
66,7 MM

0,00 245 0,00

0152 ETIQUETAS AUTO-
ADESIVAS INKJET
LASER Nº 33,9 MM X
101,6 MM

0,00 240 0,00

0153 ETIQUETAS AUTO-
ADESIVAS INKJET
LASER Nº 50,8 MM X
101,6 MM

0,00 2.410 0,00

0154 ENVELOPE EM PAPEL
MADEIRA- GRANDE
Especificação :
ENVELOPE EM PAPEL
MADEIRA GRANDE,
MEDINDO 31 CM DE
ALTURA X 41 CM DE
LARGURA GRAMATURA
90 GR.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,64 1.530 979,20

0155 ESQUADRO 45 X 16 CM
Especificação :
ESQUADRO 45 X 16 CM
EM MATERIAL
ACRÍLICO
TRANSPARENTE.

0,00 109 0,00

0156 ETIQUETAS AUTO-
ADESIVAS INKJET
LASER Nº 12,7 MM X
44,45 MM

0,00 190 0,00

0157 ETIQUETAS AUTO-
ADESIVAS Nº 25,4 MM X
101,6 MM

0,00 215 0,00
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0158 PAPEL COLORSET
CORES SORTIDAS
Especificação : PAPEL
COLORSET CORES
SORTIDAS
EMBALAGEM
CONTENDO 20 FOLHAS.

0,00 1.090 0,00

0159 PAPEL CONTACT
Especificação : TIPO
ADESIVO, COR
TRANSPARENTE,
APRESENTAÇÃO ROLO
TAMANHO 45 CM X 10
M.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 39,90 345 13.765,50

0160 PAPEL LAMINADO
(CORES DIVERSAS)
Especificação : PAPEL
LAMINADO, EM COR,
MEDINDO (50 X 60) CM.
-VARIAS CORES.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 1,02 1.100 1.122,00

0161 PAPEL MADEIRA
Especificação : PAPEL
MADEIRA NA COR
KRAFT OURO,
DIMENSÕES 66 X 96
CM, GRAMATURA 120
GRAMA. EMBALAGEM
COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ANIM ANIM 0,99 2.200 2.178,00

0162 PISTOLA DE COLA
QUENTE GRANDE

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 20,10 272 5.467,20

0163 TINTA PARA CARIMBO
PRETO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 3,25 300 975,00

0164 PAPEL TRANSPARENTE

Especificação :
LAMINADO DE PVC,
AUTO ADESIVO
PROTEGIDO NO VERSO
POR PAPEL
SILICONADO MEDINDO
45 CM X 25 M.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 45,90 340 15.606,00

0165 LAPIS GRAFITE A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

leonora leonora 80,02 18 1.440,36

0166 FURADOR ARTESANAL A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 92,75 3 278,25

0167 CANETA MARCA
TEXTOS AMARELO
FLUORESCENTE
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:CANETA
MARCA TEXTOS,COR
AMARELO
FLUORESCENTE,GRAVADO
NO CORPO A MARCA
DO
FABRICANTE,EMBALAGEM
COM DADOS DE
INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 1,30 50 65,00

0168 CALCULADORA
CIENTÍFICA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:CALCULADORA
CIENTÍFICA,COR
PRETA,10 x 75 x 162
MILIMETROS,MENU
COM ÍCONES INTUITIVO
E FÁCIL DE
APRENDER,VISOR DE
TEXTO
NATURAL.FUNÇÃO DE
VISUALIZAÇÃO DE
LISTA PARA
APRENDIZADO
COMPLETO E
RÁPIDO,MENSAGENS
EM PORTUGUÊS
FÁCEIS DE ENTENDER.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CASSIO CASSIO 89,90 6 539,40
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0169 LAPIS DE COR GRANDE
COM 12 UNIDADES
Especificação : LÁPIS DE
COR, GRANDE,
SEXTAVADO, CAIXA
COM 12 UNIDADES,
CORES SORTIDAS,
COMPOSTO POR
PIGMENTOS
AGLUTINADO, CARGA
INERTE E CERAS COM
FORMATO SEXTAVADO,
FABRICADO C/
PIGMENTOS DE ALTA
QUALIDADE QUE
PROPORCIONAM
MELHOR COBERTURA,
COM CORES VIVAS E
BRILHANTES, COM
TABELA DE CORES NA
CAIXA, ( PARA
DESPERTAR NA
CRIANÇA O VALOR DAS
CORES) COM
MINAMACIA, DESLIZA
MELHOR PERMETINDO
VARIAÇÕES DE TONS
SUAVES ATÉ TRAÇOS
INTENSOS,
SUPERRESISTENTES,
FIXAÇÃO DO GRAFITE
À MADEIRA TORNANDO
O LÁPIS MAIS
RESISTENTE AO USAR
O APONTADOR SEM
QUEBRAR A MINA,
MADEIRA
REFLORESTADA, MINA
MAIS GROSSA DE 3,3
MM (MEDIDAS
MINIMAS), MEDIDAS DO
LÁPIS 17,5 CM,
MEDIDAS DA CAIXA
10,3 X 19,5 CM.
SOMENTE 1ª LINHA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 4,98 60 298,80

0170 CAIXA ORGANIZADORA
PRONTOBOX
LISA(MÉDIA)
Especificação :
ESPECIFICAÇÕES:Caixa
organizadora preta média
Prontobox Polycart. Caixa
em Plástico com
alças,tampa com
impressão em Silk.
Largura:26,5cm
Altura:23cm
Comprimento:36cm

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

alaplast alaplast 44,50 6 267,00

0171 CAIXA ORGANIZADORA
PRONTOBOX
LISA(GRANDE)
Especificação :
ESPECIFICAÇÕES:Caixa
Organizadora Prontobox
Lisa,Cor Preta, Material
de Polipropileno
Alveolar.Volume 22 Litros.
Marca: Polycart

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

alaplast alaplast 64,00 6 384,00

0172 TNT(METRO)
Especificação : TECIDO
TNT 100%
POLIPROPILENO,
MEDINDO 140CM DE
LARGURA. CORES
DIVERSAS:BRANCO,
AMARELO, AZUL,
LARANJA E ETC...

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

DUBFLEX DUBFLEX 2,28 50 114,00

0173 COLA COLORIDA PARA
PAPEL
Especificação :
ESPECIFICAÇÕES:Este
kit contém 6 potes
plásticos de cola colorida
em cada um,possui bico
aplicador, potinhos com
cores sortidas.Foi
desenvolvida para
trabalhos escolares e
artesanais. É ideal para
fazer colagens, relevos
coloridos e pintar sobre
papel. Produto atóxico23g
de tinta em cada pote
Tamanho dokit: C12,5x
L11 x A3,0cm.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 9,45 10 94,50
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0174 GIZ DE CERA BIG COM
12 CORES
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Giz de
Cera Big, Caixa com 12
cores
sortidas,desenvolvido
para trabalhos infantis. É
anatômico, fabricado com
ceras de alta
qualidade,proporcionando
traço e cobertura de
grandes áreas sem
esforço. Para desenhar,
escrever e pintar sobre
papel,e também para
trabalhos com
acabamentos artísticos.
Produto atóxico

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 4,40 10 44,00

0175 BASTÃO DE COLA
QUENTE FINO
Especificação : Bastão
Cola Quente Fina,
transparente e com 7mm
x 30cm de comprimento.
É utilizado em colagem
Artesanal de Madeira,
papelão, papel, EVA, e
outros. Pacote com 12
unidades.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TECK BOND TECK BOND 6,90 180 1.242,00

0176 TESOURA CLASS
ESCOLAR
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Tesoura Class Escolar de
Inox, com cores
sortidas,cabo em ABS de
alto brilho,pontas
arredondadas,lâmina
antiferrugem e com 13cm
de comprimento.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 3,82 10 38,20

0177 PAPEL 40 KG
Especificação : PAPEL 40
KG, DIMENSÕES DA
FOLHA 96X66 CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JANDAIA JANDAIA 1,00 3.413 3.413,00

0178 MASSA PARA
MODELAR CAIXA C/ 12
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
EMBALAGEM
CONTENDO 12
UNIDADES DE MASSA
DE MODELAR;
TEXTURA SUPER
MACIA; NÃO GRUDA
NAS MÃOS, NÃO
ESFARELA E PODE SER
REAPROVEITADA;
PRODUTO ATÓXICO E
NÃO PERECÍVEL;
PERMITE A MISTURA
PARA CRIAÇÃO DE
NOVAS CORES E DÁ
FORMA Á EXPRESSÃO
DE CRIATIVIDADE DAS
CRIANÇAS; INDICADA
PARA CRIANÇAS ACIMA
DE 3 ANOS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 4,84 465 2.250,60

0179 PERFURADOR DE E.V.A

Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:Perfurador
de EVA é Ideal para
trabalhos escolares,
artesanato e decorações
em geral.Modelo
Borboleta e Circular corta
papel e EVA, possui capa
plástica de proteção na
área do corte, que
também funciona como
depósito do material
cortado.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 83,78 4 335,12

0180 CANETA
HIDROGRAFICA
COLORIDA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:CANETA
HIDROGRAFICA
COLORIDA,PONTA
FINA,PACOTE COM 12
UNIDADES,E COM
CORES DIVERSAS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 23,37 10 233,70
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0181 ALFINETES NIQUELADO

Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
METÁLICO DE
NÍQUEL,REALIZADO
MEDIANTE BANHO E
LECTROLÍTICO OU
QUÍMICO, QUE SE DÁ
AO METAL PARA
AUMENTAR SUA
RESISTÊNCIA À
OXIDACAO OU O
DESGASTE,TAMANHO
20MM.

0,00 20 0,00

0182 PINCEL PONTA
REDONDA Nº 12, CABO
DE MADEIRA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,79 240 669,60

0183 AGENDA ANUAL
Especificação : Agenda
Executiva Diária, com 1
dia por página, incluindo
sábado e domingo. Com
material de boa qualidade
e com capa dura
costurada. É utilizada
para planejamento
organização do dia a dia,
em casa, escritórios, e
outros. Com o tamanho
14x20cm de comprimento
e cor preta.

0,00 12 0,00

0184 TINTA ESCOLAR POTE
DE 520ML
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
importante instrumento
para o desenvolvimento
da criatividade,
coordenação motora e
percepção visual das
cores. Cores miscíveis
entre si. Pode ser
aplicada em papel, papel
cartão, cartolina, gesso,
madeira e cerâmica.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

vmp vmp 15,58 15 233,70

0185 TECIDO TULE
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Tecido
Tule é utilizado em
Artesanatos, confecções,
Lembrancinhas,etc.
Largura 1,20m - c/50m.
Composição: 100%
Poliéster

0,00 50 0,00

0186 PORTA CANETA DE
METAL

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

waleu waleu 18,58 5 92,90

0187 CACHEPOT DE
PLÁSTICO MÉDIO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Cachepot de
Plástico,utilizado para
Decorações de Festas,
Mesas Lembrancinhas
e,etc.

0,00 8 0,00

0188 DUREX COLORIDO
Especificação : DUREX
COLORIDO.

0,00 620 0,00

0189 ENVELOPE PAPEL
MADEIRA- PEQUENO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,44 2.125 935,00

0190 PAPEL COUCHÊ
BRANCO TAMANHO A4
210 X 297 MM.
Especificação : PAPEL
COUCHÊ, BRANCO,
TAMANHO A4 210 X 297
MM, 180 G/MY, 50 FLS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

OFFIPAPER OFFIPAPER 15,12 260 3.931,20

0191 GRAMPEADOR PARA
MADEIRA GRANDE

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

jocar jocar 99,90 600 59.940,00

0192 ENVELOPE TIPO SACO,
AMARELO, PEQUENO
Especificação : MED. 17
CM ALT. X 25 CM LARG.
GRAMATURA 90 GR.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,44 1.170 514,80

0193 PAPEL CELOFANE
Especificação : CORES
VARIADAS, TAMANHO
70 X 90 CM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 0,70 600 420,00

0194 PAPEL MICRO
ONDULADO

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

vmp vmp 3,30 810 2.673,00
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0195 PAPEL CHUMBO 0,00 150 0,00

0196 COLA PARA E.V.A
Especificação :
PRODUZIDA A PARTIR
DO PRÓPRIO E.V.A
INVERTIDO,
EMBALAGEM COM 90
GRS (COLA E.V.A
SIMPLES).

0,00 480 0,00

0197 COLA PARA TECIDO 0,00 140 0,00

0198 FITA DE SEDA FINA RL 0,00 270 0,00

0199 CAIXA ORGANIZADORA
GRANDE

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

alaplast alaplast 79,90 12 958,80

0200 CAIXA ORGANIZADORA
PEQUENA

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

alaplast alaplast 68,40 2 136,80

0201 CAIXA CACHEPO
Especificação : Cachepô
de Poá

0,00 5 0,00

0202 COLA ALTO RELEVO 0,00 910 0,00

0203 COLA GLITER
Especificação : COLA
GLITER 90 GRAMAS,
CAIXA COM 12
UNIDADES. (CORES
VARIADAS).

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

vmp vmp 26,74 300 8.022,00

0204 COLORSET EM COR
Especificação :
COLORSET, EM COR,
TAMANHO
APROXIMADO DE (50 X
66 CM). ( VARIAS
CORES).

0,00 150 0,00

0205 CUBO TÁTIL
EMBORRACHADO
Especificação :
COMPOSTO POR 06
BASES DE CORES
ALTERNADAS,
MEDINDO 25 X 25 CM, E
09 LETRAS COLORIDAS
NA BASE (
CORRESPONDENTE A
PALAVRA CUBO TÁTIL)
SENDO 16 FORMAS
GEOMÉTRICAS: 04
QUADRADOS, 04
TRIÂNGULOS, 04
RETÂNGULOS E 04
CÍRCULOS. PRODUTO
COM CERTIFICAÇÃO
DO INMETRO.
MATERIAL E.V.A.

0,00 124 0,00

0206 FELTRO CORES
SORTIDAS
Especificação : FELTRO
CORES VARIADAS
PREFERENCIA PARA
AS CORES VERDE,
PRETO, VERMELHO E
AZUL.

0,00 1.195 0,00

0207 LÁPIS DE COR
PEQUENO COM 12
CORES

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FAMIX FAMIX 3,80 30 114,00

0208 LIMPADOR PARA
QUADRO BRANCO
SPRAY COM 60 ML

0,00 170 0,00

0209 LIVRO DE PONTO, 04
ASSINATURAS, COM
100 FOLHAS. -
PEQUENO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

S DOMINGOS S DOMINGOS 19,40 100 1.940,00

0210 PAPEL CAMURÇA
Especificação : PAPEL
CAMURÇA, EM COR, EM
FOLHA MEDINDO 40X60
CM. (VARIAS CORES).

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 1,00 1.800 1.800,00

0211 PAPEL CARTÃO
Especificação :
MATERIAL EM PAPEL
FOSCO, TAMANHO
50X70, CORES
VARIADAS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 1,08 1.700 1.836,00

0212 PAPEL CREPOM
CORES VARIADAS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 0,90 300 270,00
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0213 PAPEL LAMINADO EM
COR MEDINDO (50X60)
CM
Especificação : PAPEL
LAMINADO, EM COR,
MEDINDO (50X60) CM.
VARIAS CORES

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 0,90 780 702,00

0214 PINCEL PONTA
REDONDA FINO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,80 220 616,00

0215 PINCEL PONTA
REDONDA MEDIA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,80 220 616,00

0216 PINCEL PONTA
REDONDA Nº 08
Especificação : PINCEL
PONTA REDONDA Nº
08, CABO DE MADEIRA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 220 638,00

0217 PINCEL PONTA
REDONDA Nº 10, ACBO
DE MADEIRA
Especificação : PINCEL
PONTA REDONDA Nº
10, CABO DE MADEIRA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 3,90 220 858,00

0218 PINCEL PONTA
REDONDA Nº 14, CABO
DE MADEIRA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 220 638,00

0219 PINCEL PONTA
REDONDA Nº 16 CABO
DE MADEIRA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 220 638,00

0220 PINCEL PONTA
REDONDA Nº 18, CABO
DE MADEIRA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 220 638,00

0221 PLACA DE ISOPOR
BRANCA EM EPS 05
MILIMETROS
Especificação : PLACA
DE ISOPOR BRANCA
EM EPS, DIMENSÕES
100 CM X 50 CM,
ESPESSURAS:05MM.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

isoeste isoeste 4,46 1.040 4.638,40

0222 PORTA CARIMBO
MINIMO 10

0,00 13 0,00

0223 PORTA LÁPIS/CLIPS EM
POLIESTIRENO
Especificação : PORTA
LÁPIS/CLIPS EM
POLIESTIRENO, COR
TRANSPARENTE OU
FUMÊ. DIMENSÕES:
150X65X90.

0,00 38 0,00

0224 QUADRO MAGNÉTICO
BRANCO 3,00 M X 1,50
M

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

cortiart cortiart 414,76 90 37.328,40

0225 REGLETE DE ALUMINIO
DE MESA

0,00 40 0,00

0226 REGLETE DE PLÁSTICO
DE BOLSO

0,00 40 0,00

0227 GRAMPO PARA
GRAMPEADOR 26/6,
GALVANIZADO CAIXA
COM 5.000 UNIDADES

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BACCHI BACCHI 5,30 240 1.272,00

0228 GRAMPO PARA
GRAMPEADOR DE
ARAME DE AÇO
Especificação :
COBREADO 26/6 CX
COM 5000 GRAMPOS
POR CAIXA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BACCHI BACCHI 6,74 190 1.280,60

0229 TINTA PARA
MARCADOR DE
QUADRO BRANCO
Especificação : TINTA
PARA MARCADOR DE
QUADRO BRANCO COM
12 FRASCOS DE 20 ML
CADA. COMPOSIÇÃO:
ÁLCOOL, ADTITIVOS,
CORANTES E
SOLVENTES. NÃO
LAVÁVEL. CORES AZUL,
PRETO E VERMELHO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 36,60 220 8.052,00

0230 VELCRO 0,00 310 0,00
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0231 GIZ DE CERA
Especificação :
EMBALAGEM COM 12
CORES DIVERSAS. O
GIZ DEVERÁ SER
CONFECCIONADO COM
CERAS, CORANTE NÃO
TÓXICOS, CORES
LIMPAS E
RESISTENTES A LUZ,
COM RESISTÊNCIA
PARA SUPORTAR A
PRESSÃO NORMAL DE
USO E QUEDA, NÃO
MANCHAR AS MÃOS,
NÃO ESFARELAR. O
PRODUTO DEVE TER
10CM DE
COMPRIMENTO E
0,8CM DE DIÂMETRO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 3,60 400 1.440,00

0232 JOGO DA MEMÓRIA
(NÚMEROS)
Especificação :
CONTENDO 40 PEÇAS
CONFECCIONADAS EM
MDF E MADEIRA. 40
PEÇAS DE 50MM X
50MM X 3MM,
ACONDICIONADOS EM
CAIXA TIPO ESTOJO,
MEDINDO 130MM X
130MM X 55MM. - 20
PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM
POLICROMIA
ULTRAVIOLETA
ATÓXICA EM UMA DAS
FACES. - CADA PAR É
FORMADO POR: DUAS
PEÇAS UMA PEÇA COM
UM NÚMERO E O SEU
PAR REPRESENTANDO
A QUANTIDADE
DAQUELE NÚMERO
COM FIGURAS (EX. Nº4,
4 GUARDA-CHUVAS).

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

carlu carlu 44,91 115 5.164,65

0233 JOGO DA MEMÓRIA
(FORMAS
GEOMÉTRICAS)
Especificação : PEÇAS: 5
X 5 CM. - CAIXA: 12 X 12
X 5 CM. EMBALAGEM: -
CAIXA DE MADEIRA
COM TAMPA
SERIGRAFADA E
LACRADA COM
PELÍCULA DE PVC
ENCOLHÍVEL.
CONTENDO 40 PEÇAS.
PEÇAS DO JOGO
CONFECCIONADAS EM
MDF E MADEIRA. 20
PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM
POLICROMIA
ULTRAVIOLETA
ATÓXICA EM UMA DAS
FACES. -CADA PAR É
FORMADO POR: DUAS
PEÇAS COM
GRAVURAS DE
FORMAS
GEOMÉTRICAS IGUAIS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

carlu carlu 48,90 165 8.068,50

0234 JOGO DE ASSOCIAÇÃO 0,00 2 0,00

0235 JOGOS PEDAGÓGICOS
COM LIBRAS

0,00 2 0,00

0236 KIT DE DESENHO TÁTIL
EM ALTO RELEVO

0,00 2 0,00
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0237 MASSA DE MODELAR
Especificação :
EMBALAGEM COM 12
CORES DIVERSAS, NÃO
TÓXICO. A MASSA DE
MODELAR NÃO DEVE
ESFARELAR NEM
ENDURECER E DEVERA
SER MACIA.
COMPOSIÇÃO
PARAFINAS, CERAS E
PIGMENTOS
ATÓXICOS. DEVERÁ
CONSTAR NA
EMBALAGEM: MARCA,
PRODUTO NÃO
RECOMENDADO PARA
MENORES DE 03 ANOS,
COMPOSIÇÃO.
REFERENCIA: SELO DO
INMETRO,
ARMAZENAMENTO,
CAMPO PARA O NOME
E CLASSE, VALIDADE E
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 4,30 300 1.290,00

0238 PALITO PARA SORVETE
EM MADEIRA
Especificação : PONTA
QUADRADA, PACOTE
COM 100 UNIDADE,
PALITO DE MADEIRA
PARA
PICOLÉ/SORVETE COM
APROXIMADAMENTE
10CM DE
COMPRIMENTO, COM
100 UNIDADES.
ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM COM
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

0,00 20 0,00

0239 TESOURA COM PONTA
EM LIGA DE AÇO
Especificação : PONTA
EM LIGA DE AÇO
INOXIDÁVEL CORTE
SUPER AFIADO.
TERMOPLÁSTICO DE
ALTA RESISTÊNCIA,
MEDINDO 19 CM E COM
7,5

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 5,50 175 962,50

0240 PAPEL CARTÃO
TAMANHO A4
Especificação : 240 G.
CAIXA COM 50 FOLHAS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

vmp vmp 41,79 188 7.856,52

0241 ENVELOPE TIPO SACO
Especificação :
AMARELO GRANDE,
MED 31 CM ALTURA X
34 CM DE LARGURA
GRAMATURA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCATC CELUCAT 0,64 330 211,20

0242 COLA ARTESANA 250G 0,00 140 0,00

0243 PAPEL CARBONO NA
COR AMARELO
Especificação : TIPO
PARA COSTURA,
EMBALAGEM COM 10
FOLHAS.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

hardy copy hardy copy 26,85 93 2.497,05

0244 PAPEL CARBONO TIPO
FILME
Especificação : EM
PELICULA DE
POLIESTER;
COMPOSTO DE
RESINAS, ÓLEOS,
PLASTIFICANTES E
CORANTES; PARA
LÁPIS E
ESFEROGRÁFICA NO
TAMANHO 210 X 297
MM, NA COR PRETA;
CAIXA COM 100
UNIDADES.

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

hardy copy hardy copy 54,26 112 6.077,12

0245 PAPEL SEDA M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 0,58 930 539,40

0246 PAPEL TIPO
DOBRADURA

0,00 730 0,00

0247 PASTA CATALOGO 50
FOLHAS

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

dac dac 36,05 970 34.968,50
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0248 PASTA COM ABA E
ELASTICO
Especificação : EM
PAPELÃO
PLASTIFICADO,
CARTÃO: PESANDO 290
G/ M2; NO TAMANHO
OFICIO; COM ILHOSES
DE METAL; CORES
DIVERSAS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 2,00 2.250 4.500,00

0249 PERCEVEJO DOURADO
CX COM 100 UNIDADE

0,00 255 0,00

0250 PRANCHETA DE
MADEIRA MDF
Especificação : COM
PRENDEDOR METAL.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CARBRINK CARBRINK 7,52 5 37,60

0251 PURPURINA PÓ
Especificação :
PIGMENTO METÁLICO
EXTRAFINO P/ PINTURA
OU EFEITOS
METALIZADOS: CORES
VERDE (UNI),
DOURADO (UNI), AZUL
(UNI), VERMELHO (UNI),
AMARELO (UNI).

0,00 2 0,00

0252 REGUA DE MADEIRA
MAÇIÇA PARA
PROFESSOR
Especificação :
MEDINDO 1 METRO.

0,00 37 0,00

0253 TINTA PARA PINTURA A
DEDO
Especificação : CAIXA
COM 06 CORES,
EMBALAGEM COM NO
MÍNIMO 30 ML.

0,00 140 0,00

0254 VARETA DE BAMBU/
TAQUARA PARA
ALGODÃO DOCE
Especificação : BITOLA
APROXIMADA DE 4,5
MM, TAMANHO
APROXIMADO DE 30
CM, SEM FERPA, SEM
PONTA,
ACONDICIONADO EM
PACOTE COM 500
UNIDADES.

0,00 302 0,00

0255 BLOCO DE PAPEL 76 X
102
Especificação : COM 100
FOLHAS. PACOTE COM
4 UNIDADES. IDEAL
PARA ANOTAR
RECADOS, LEMBRETES
E NUMEROS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOCAR JOCAR 3,30 930 3.069,00

0256 CANETA PARA TECIDO
Especificação :
ESPESSURA DA PONTA
5 MM, NAS CORES
VERMELHA, AZUL E
VERDE.

0,00 100 0,00

0257 COLA COLORIDA P/
PAPEL

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

vmp vmp 9,74 350 3.409,00

0258 ESTILETE CORPO EM
ACRÍLICO RÍGIDO
Especificação :
ESTILETE CORPO EM
ACRÍLICO RÍGIDO;
LARGO, LÂMINA DE
AÇO, CARBONO:
CONTENDO 1 (UMA)
LÂMINA, MEDINDO
18MM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

LEONORA LEONORA 1,60 290 464,00

0259 PINTA CARA TINTA
FACIAL CREMOSA

0,00 250 0,00

0260 LÁPIS CORPO EM
MADEIRA, COR PRETA
Especificação : GRAFITE
Nº 02, ENVERNIZADO
NA COR PRETA NO
FORMATO REDONDO,
MEDINDO NO MÍNIMO
170 MM, NOME DO
FABRICANTE GRAVADO
NO LÁPIS, DEVENDO
SER ENTREGUE
APONTADO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MULTI COLOR MULTI COLOR 0,56 1.300 728,00

0261 RÉGUA
TRANSPARENTE 30 CM

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

WALEU WALEU 0,78 80 62,40
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0262 BASTAO DE COLA
QUENTE GROSSO
Especificação : BASTAO
COLA QUENTE
TRASNPARENTE, COM
11MM E 30CM DE
COMPRIMENTO. É
UTILIZADO EM
DIVERSOS TRABALHOS
PARA COLAGEM
ARTESANAL DE
MADEIRA, PAPELAO,
PAPEL, E.V.A. E ETC.
COMPOSIÇÃO; RESINA
DE EVA E RESINA
TAQUIFICANTE.
PACOTE COM 12
UNIDADES.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TECK BOND TECK BOND 8,55 2.150 18.382,50

0263 TINTA FACIAL 0,00 20 0,00

0264 MASSA PARA
MODELAR CAIXA C/ 06

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 3,32 50 166,00

0265 BORRACHA PONTEIRA
BRANCA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MERCUR MERCUR 0,48 8.800 4.224,00

0266 APONTADOR DE LÁPIS
COM DEPOSITO
Especificação : LAMINA
DE AÇO TEMPERADO,
COM EXCELENTE FIO
DE CORTE.

0,00 30 0,00

0267 TECIDO TNT
Especificação : TECIDO
TNT 100%
POLIPROPILENO,
MEDINDO 140 CM DE
LARGURA, COM
GRAMATURA
APROXIMADA DE 45
G/M, EM CORES
DIVERSAS

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

DUBFLEX DUBFLEX 120,00 200 24.000,00

0268 BOLA DE ISOPOR
TAMANHO 50 MM
Especificação : BOLA EM
ISOPOR TAMANHO DE
50MM PEQUENA.

0,00 340 0,00

0269 BOLA DE ISOPOR
TAMANHO 200 MM
Especificação : BOLA DE
ISOPOR TAMANHO 200
MM

0,00 240 0,00

0270 GRAMPEADOR
Especificação :
Grampeador médio de
mesa metálico, base
plástica, com capacidade
para grampear até 25
folhas. Em aço, com
acabamento niquelado e
estojo de alojamento dos
grampos em chapa de
aço, com mola resistente
e com retração
automática. E que utilize
grampos 24/6 e 26/6.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MAPED MAPED 17,90 430 7.697,00

0271 PUNÇÃO PLÁSTICA
PARA REGLETE

0,00 60 0,00

0272 PAPEL AUTO ADESIVO
MATERIAL PLÁSTICO
INCOLOR
Especificação :
GRAMATURA 75; G/M2,
COMPRIMENTO: 25 M;
LARGURA: 50 C.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 59,80 140 8.372,00

0273 PINCEL PARA QUADRO
BRANCO E FLIP-
CHARTS COR AZUL
Especificação :
ESCREVE EM
PLÁSTICO, VIDROS,
METAL, MADEIRA,
CORPO
ARREDONDADO E
PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE
TRAÇOS GROSSOS E
FINOS; APAGA
FACILMENTE, NA COR
AZUL.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BIC BIC 3,90 550 2.145,00
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0274 PINCEL PARA QUADRO
BRANCO E FLIP-
CHARTS COR PRETA
Especificação :
ESCREVE EM
PLÁSTICO, VIDROS,
METAL, MADEIRA,
CORPO
ARREDONDADO E
PONTA CHANFRADAS E
MACIA; PERMITE
TRAÇOS GROSSOS E
FINOS; APAGA
FACILMENTE, NA COR
PRETO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BIC BIC 4,98 500 2.490,00

0275 PINCEL PARA QUADRO
BRANCO E FLIP-
CHARTS COR
VERMELHA
Especificação :
ESCREVE EM
PLÁSTICO, VIDROS,
METAL, MADEIRA,
CORPO
ARREDONDADO E
PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE
TRAÇOS GROSSOS E
FINOS; APAGA
FACILMENTE, NA COR
VERMELHO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

BIC BIC 4,98 600 2.988,00

0276 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 10
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 10

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 113 327,70

0277 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 12
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 12.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 113 327,70

0278 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 14
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 14

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 113 327,70

0279 PINCEL CHATO Nº 14
Especificação : PINCEL
CHATO Nº 14

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 113 327,70

0280 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 16
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA 16

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 4,90 113 553,70

0281 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 18
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 18

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,40 113 271,20

0282 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 20
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 20

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,40 113 271,20

0283 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 22
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 22

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,40 113 271,20

0284 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 24
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 24.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,40 113 271,20

0285 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 4
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 4

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 113 327,70

0286 PÍNCEL CHATO PARA
PINTURA Nº 06
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 6.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 3,40 113 384,20
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0287 PINCEL CHATO PARA
PINTURA Nº8
Especificação : PELO
NATURAL, BRANCO,
CABO LONGO,
MADEIRA Nº 08.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CONDOR CONDOR 2,90 113 327,70

0288 PROTETOR PORTA
DOCUMENTOS
(CARTEIRINHA
PLÁSTICA)
Especificação : COM
ABA, TRANSPARENTE,
REF. P-7. MEDINDO 80
MM X 110 MM.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

PLASTPARK PLASTPARK 2,10 170 357,00

0289 QUADRO BRANCO 1,20
X 2,00 M

0,00 80 0,00

0290 CADERNO ESPIRAL
UNIVERSITÁRIO
Especificação : COM 96
FOLHAS,
GALVANIZADO, ( CAPA
DURA GRANDE).

0,00 55 0,00

0291 CANETA MARCA TEXTO

Especificação : CORPO
PLÁSTICO RIGIDO
OPACO SUPER
FLUORESCENTE, 2
MEDIDAS DE TRAÇO, 1
MM PARA SUBLINHAR E
3,6 MM PARA
DESTACAR, NAS
CORES
AMARELA,ROSA,
VERDE COM CARGA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 28,03 500 14.015,00

0292 ENVELOPE DE
PAPELARIA EM OFFSET

Especificação :
ENVELOPE DE
PAPELARIA; EM
OFFSET; PESANDO
90G/M2; TIPO SACO:
SEM IMPRESSAO;
MEDINDO 370X470MM;
NA COR AMARELA.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

CELUCAT CELUCAT 0,64 540 345,60

0293 LIVROS EDUCATIVOS 0,00 40 0,00

0294 EXTRATOR DE
GRAMPOS -EM AÇO
ZINCADO, TIPO
ESPATULA, PARA
GRAMPOS 26/6

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOGAR JOGAR 1,76 150 264,00

0295 GRAMPEADOR EM
PLÁSTICO Nº 12

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 14,98 20 299,60

0296 GRAMPEADOR EM
PLÁSTICO Nº 18

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 15,15 20 303,00

0297 APAGADOR PARA
QUADRO BRANCO
MAGNÉTICO
Especificação : BASE
PLÁSTICA NA COR
PRETO COM
COMPARTIMENTOS
PARA DOIS PINCEIS.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

RADEX RADEX 9,78 140 1.369,20

0298 CAIXA ARQUIVO
ORGANIZADORA
GRANDE

0,00 300 0,00

0299 CAIXA ARQUIVO
ORGANIZADORA
PEQUENA

0,00 300 0,00
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0300 GIZÃO DE CERA
CONTENDO 12 CORES
Especificação :
EMBALAGEM
CONTENDO 12 CORES
DE GIZ
DIFERENCIADAS
ENTRE SI. O GIZ
DEVERÁ SER
CONFECCIONADO COM
CERAS, CARGAS
INERTES, PIGMENTOS
CORANTE NÃO
TÓXICOS, CORES
LIMPAS E
RESISTENTES A LUZ,
SECÇÃO CIRCULAR,
COM RESISTÊNCIA
SUFUCIENTE PARA
SUPORTAR A PRESSÃO
NORMAL DE USO E
QUEDA, NÃO MANCHAR
AS MÃOS, NÃO BORRA
E NÃO ESFARELAR,
NAS SEGUINTES
DIMENSÕES A SEREM
CONSIDERADAS:
DIÂMETRO:9,5MM.
COMPRIMENTO: NO
MÍNIMO 98 MM. O
PRODUTO DEVE TER A
MARCA DO
FABRICANTE E ESTAR
CERTIFICADO JUNTO
AO INMETRO.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 2,15 500 1.075,00

0301 BASTÃO DE COLA
QUNTE FINO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TECK BOND TECK BOND 0,99 1.500 1.485,00

0302 ÁBACO ABERTO
Especificação : ÁBACO
ABERTO 5 HASTES EM
MADEIRA 50 ARGOLAS
PLÁSTICAS. CONJUNTO
CONFECCIONADO EM
MADEIRA MACIÇA,
CONTENDO UMA BASE
MEDINDO
APROXIMADAMENTE
350 X 100 X 20 MM, 5
HASTES MEDINDO
APROXIMADAMENTE
220 X 10 MM. E 50
ARGOLAS PLÁSTICAS
COLORIDAS
ACONDICIONADO EM
CAIXA DE PAPELÃO.

0,00 25 0,00

0303 ÁBACO FECHADO
Especificação :
CONFECCIONADO EM
MADEIRA, MEDINDO
250 X 330 X 15 MM,
CONSISTE EM UM
QUADRO COM 40
CONTAS COLORIDAS
DE PLÁSTICO
POLIPROPILENO, QUE
REPRESENTAM
UNIDADE, DEZENA,
CENTENA E MILHAR.
ACONDICIONANDO EM
EMBALAGEM
PLÁSTICA.

0,00 25 0,00

0304 ALFABETO CURSIVO
EMBORRACHADO
Especificação : O
ALFABETO CURSIVO
CONTÉM 26 LETRAS
CURSIVAS NA MEDIDA
DE 120 X 120 X 6 MM
CADA. PRODUTO DE
E.V.A.
(EMBORRACHADO).

0,00 20 0,00

0305 ALFABETO MÓVEL 0,00 20 0,00
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0306 BARALHO EM BRAILE
Especificação :
PRODUTO
DESENVOLVIDO
ESPECIALMENTE PARA
DEFICIENTES VISUAIS.
UTILIZA O SISTEMA
BRAILLE E POSSUI
NAIPE EXTRA GIGANTE.
CARTÃO COUCHÉ
EXCLUSIVO COM
DESLIZE AVELUDADO
DE AGRADÁVEL
MANUSEIO. PRODUTO
FABRICADO COM
EXCELENCIA DE
QUALIDADE. NÃO
TRANSPARENTE,
ATÓXICO E
RECICLÁVEL. TIPO DA
CARTA: CARTÃO
COUCHÉ. TAMANHO DA
CARTA: BRIDGE SIZE
5,6 X 8,7 CM TAMANHO
NAIPE: BRAILE E NAIPE
EXTRA GIGANTE
QUANTIDADE DE
CARTAS: 54 CARTAS
EMBALADO EM CAIXA
UNITÁRIA.

0,00 4 0,00

0307 CHOCALHO MÃO 0,00 10 0,00

0308 COLEÇÃO DE LIVROS
EM BRAILE
Especificação :
COLEÇÃO DE LIVROS
COM HISTÓRIAS E
CONTOS PARA O
PÚBLICO INFANTO
JUVENIL, E PARA
PÚBLICO JOVEM E
ADULTO, DIVERSOS.

0,00 100 0,00

0309 COLEÇÃO DE LIVROS
EM LIBRAS
Especificação :
COLEÇÃO DE LIVROS
EM LIBRAS COM BOAS
HISTÓRIAS E CONTOS,
DIRECIONADOS PARA
OS PÚBLICOS INFANTIL
JUVENIS, JOVENS E
ADULTOS.

0,00 100 0,00

0310 FANTOCHES INCLUSÃO
SOCIAL 10 PCS

0,00 3 0,00

0311 FANTOCHE FAMILIA
BRANCA 7 PCS
Especificação : SÃO
SETE FANTOCHES:
AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE,
MENINO, MENINA, E
BEBÊ. - OS
FANTOCHES DE MÃO
SÃO PRODUZIDOS EM
FELTRO, COM BOCA
ARTICULADA,
PERMITINDO
MOVIMENTOS. -
MEDIDA INDIVIDUAL
APROXIMADA: 15,0 X
24,0 CM - EMBALAGEM
PLÁSTICA MEDINDO: 47
X 32 X 5 CM. COR
MULTICOLORIDO.

0,00 41 0,00

0312 FANTOCHE FAMILIA
NEGRA 7 PÇS
Especificação : SÃO
SETE FANTOCHES:
AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE,
MENINO, MENINA E
BEBÊ. - OS
FANTOCHES DE MÃO
SÃO PRODUZIDOS EM
FELTRO, COM BOCA
ARTICULADA,
PERMITINDO
MOVIMENTOS. -
MEDIDA INDIVIDUAL
APROXIMADA: 15,0 X
24,0 CM - EMBALAGEM
PLÁSTICA MEDINDO:
47X32X5 CM. COR:
ULTICOLORIDO.

0,00 41 0,00
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0313 JOGO DA MEMÓRIA
(FIGURAS)
Especificação : PEÇAS: 5
X 5 CM. - CAIXA: 12 X 12
X 5 CM. EMBALAGEM:-
CAIXA DE MADEIRA
COM TAMPA
SERIGRAFADA E
LACRADA COM
PELÍCULA DE PVC
ENCOLHÍVEL.
CONTENDO 40 PEÇAS.
PEÇAS DO JOGO
CONFECCIONADAS EM
MDF E MADEIRA. - 20
PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM
POLICROMIA
ULTRAVIOLETA
ATÓXICA EM UMA DAS
FACES. - CADA PAR É
FORMADO POR: DUAS
PEÇAS COM
GRAVURAS ( DE
FRUTAS OU ANIMAIS)
IGUAIS.

0,00 115 0,00

0314 JOGO DA MEMÓRIA
(PALAVRAS)
Especificação : PEÇAS: 5
X 5 CM. -CAIXA: 12 X 12
X 5 CM. EMBALAGEM:-
CAIXA DE MADEIRA
COM TAMPA
SERIGRAFADA E
LACRADA COM
PELÍCULA DE PVC
ENCOLHÍVEL.
CONTENDO 40 PEÇAS.
PEÇAS DO JOGO
CONFECCIONADAS EM
MDF E MADEIRA. - 20
PARES DE PEÇAS
SERIGRAFADAS EM
POLICROMIA
ULTRAVIOLETA
ATÓXICA EM UMA DAS
FACES. - CADA PAR É
FORMADO POR: DUAS
PEÇAS UMA PEÇA COM
UMA GRAVURA E O
SEU PAR COM O
RESPECTIVO NOME.

0,00 115 0,00

0315 RÉGUA EM BRAILE 0,00 2 0,00

0316 REVISTA EM
QUADRINHOS
(VARIADAS)
Especificação : REVISTA
EM QUADRINHOS PARA
O PÚBLICO INFANTO
JUVENIL, INFANTIL E
JOVENS. TEMAS
DIDÁTICOS, OU COM
HISTÓRIAS LUDICAS.

0,00 30 0,00

0317 TAPETES GRANDES EM
E.V.A - TATAME 50 CM X
50 CM
Especificação : TAPETES
GRANDES EM E.V.A -
TATAME 50 CM X 50
CM- PISO
EMBORRACHADO.

0,00 30 0,00

0318 PAPEL CARBONO 1
FACE
Especificação : CAIXA
COM 100 FOLHAS.

0,00 5 0,00

0319 QUEBRA CABEÇA
DIDATICO INFANTIL
Especificação : QUEBRA
CABEÇA INFANTIL,
DIVERSOS TEMAS E
CORES.

0,00 10 0,00

0320 ARGILA COLORIDA
Especificação : ARGILA
DE POLIMERO, NÃO
TÓXICA, EM CORES
DIVERSAS.

0,00 20 0,00

0321 JOGO DE
ENCAIXE/FORMAS
GEOMETRICAS
Especificação : JOGO DE
ENCAIXE, FORMAS
GEOMETRICAS, EM
CORES DIVERSAS.

0,00 2 0,00
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0322 ALFABETO ILUSTRADO.

Especificação :
ALFABETO ILUSTRADO,

PEDAGOGICO,MADEIRA,
DIVERSAS CORES E
FIGURAS.

0,00 6 0,00

0323 TATAME EM EVA 50X50
Especificação : TATAME
EM EVA NA COR AZUL,
50X50, 20 CM DE
ESPESSURA, PARA
SER UTILIZADO NAS
CRECHES.

0,00 200 0,00

0324 CADERNOS DE
DESENHO - MÉDIO
Especificação :
CADERNO DE
DESENHO COM 96
FOLHAS, COSTURADO,
FORMATO 140 X 200
MM, CAPA SIMPLES.

0,00 120 0,00

0325 ESPELHO 40 CM X 120
CM

0,00 110 0,00

0326 ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO EM
PVC
Especificação :
DIÂMETRO 40 MM,
COMPRIMENTO 33 CM,
CAPACIDADE DE
ENCADERNAÇÃO DE
350 FOLHAS, PACOTE
COM 18 UNIDADES.
EMBALAGEM COM
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MARPAX MARPAX 37,69 450 16.960,50

0327 MANTA MAGNÉTICA
PARA ARTESANATO -
IMÃ
Especificação : ROLO DE
15 M X 60 CM DE
MANTA MAGNÉTICA
IMÃ NEUTRO -
ESPESSURA 0,3 MM.

0,00 80 0,00

0328 TECIDO METALASSÊ
Especificação :
METALASSÊ: TECIDO
JACQUARD OU
MAQUINETADO, ONDE
OS MOTIVOS SÃO EM
ALTO-RELEVO (TIPO
"CLOQUÊ), O EFEITO É
OBTIDO COM 2 ROLOS
(TECIDO "DOUBLÉ
ÉTOFFÉ) E O
ENCHIMENTO COM
UMA TRAMA ESPECIAL
GROSSA, FIADA COM
POUCA TORÇÃO, EM
GERAL DE ALGODÃO,
LÃ CARDADA, OU
FIBRANE. ELA FLUTUA
NO MEIO DOS 2
TECIDOS. CHAMA-SE
TAMBÉM JACQUARD
ACOLCHOADO. TECIDO
EM BOA QUALIDADE
OU SIMILAR.

0,00 120 0,00

0329 TECIDO TIPO LONINHA
Especificação : PANO
USADO PARA PÍNTURA
EM TECIDO TIPO
LONINHA.

0,00 200 0,00

0330 LIVRO DO ESTATUTO
DO IDOSO

0,00 100 0,00

0331 LIVROS INSTRUTIVOS E
INFORMATIVO

0,00 20 0,00

0332 CAPA DURA PARA
ENCADERNAÇÃO A4
AZUL

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

MARPAX MARPAX 0,99 1.600 1.584,00

0333 MASSA PARA BISCUIT 0,00 100 0,00

0334 ALFINETE TIPO
BROCHE
Especificação : Alfinete
de Segurança Coats
Corrente Milward n°03.
Os alfinetes possuem
uma qualidade excelente
e um acabamento que
evita oxidação.

0,00 50 0,00
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0335 JOGO DA IGUALDADE E
DAS DIFERENÇAS
SOBRE BULLING

0,00 150 0,00

0336 JOGO TRILHAS DA
CIDADANIA

0,00 150 0,00

0337 JOGO EDUCATIVO SIGA
O LIXO

0,00 150 0,00

0338 DOMINÓ LEITURA E
ESCRITA

0,00 150 0,00

0339 LIVRO SOBRE
CULTURA E LASER

0,00 10 0,00

0340 LIVRO SOBRE
FOLCLORE

0,00 10 0,00

0341 LIVRO SOBRE
VIOLAÇÃO DE DIREITO

0,00 10 0,00

0342 LIVRO SOBRE
TRABALHO INFANTIL

0,00 10 0,00

0343 LIVRO SOBRE ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

0,00 10 0,00

0344 LIVROS SOBRE DROGA
E ÁLCOOL

0,00 10 0,00

0345 LIVROS SOBRE MEIO
AMBIENTE

0,00 10 0,00

0346 LIVRO SOBRE
MERCADO DE
TRABALHO NA
ADOLESCENCIA

0,00 10 0,00

0347 LIVRO SOBRE
SEXUALIDADE

0,00 10 0,00

0348 LIVRO SOBRE
GRAVIDEZ NA
ADOLESCENCIA

0,00 10 0,00

0349 LIVRO SOBRE FAMILIA 0,00 10 0,00

0350 DOMINÓ DE
MATEMÁTICA

0,00 10 0,00

0351 RESMA DE PAPEL A4
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:RESMA
DE PAPEL A4, COR
BRANCA,500 FOLHAS
CADA PACOTE.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

COPIMAX COPIMAX 21,90 105 2.299,50

0352 PAPEL DUPLA FACE
48X66

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

VMP VMP 0,90 130 117,00

0353 PALITO PARA PICOLÉ
EM MADEIRA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:PALITO
PARA PICOLÉ E
SORVETE DE
MADEIRA,COM PONTA
QUADRADA,PACOTE
COM 100 UNIDADES.

0,00 15 0,00

0354 FOLHA DE E.V.A COM
GLITTER
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:FOLHA
DE E.V.A COM
GLITTER,MEDINDO
40X50,CORES
VARIADAS.

0,00 55 0,00

0355 FOLHA DE E.V.A
ESTAMPADO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:FOLHA
DE E.V.A
ESTAMPADO,MEDINDO
40X60,COM CORES E
ESTAMPAS VARIADAS.

0,00 10 0,00

0356 COLA SILICONE 280G 0,00 10 0,00

0357 PLACA DE ISOPOR
20MM
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:PLACA
DE ISOPOR DE
50X60,COR BRANCA.

0,00 6 0,00

0358 CANETA PERMANETE
FINA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:CANETA
PERMANENTE
FINA,COR PRETA

0,00 10 0,00
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0359 FITA DE CETIM
Especificação : Fitas de
Cetim, são utilizadas para
decoração de
artesanatos, laços, tiaras,
bordados, embalagens e
outros. O produto deve
possuir uma superfície
lisa, acabamento brilhante
e sua estrutura é macia
ao toque, e com cores
diversas. Pacote com 10
metros. Numeração: 0, 2,
3, 5, 9, 12, 22.

0,00 120 0,00

0360 TESOURA DE AÇO
PONTA FINA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Com
lâminas feitas em aço
inox,ponta fina,ideais para
corte de tecido, papel,
feltro, tnt, fitas,borracha,
plástico e outros.
Comprimento: 16cm

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

JOGAR JOGAR 9,12 10 91,20

0361 AGULHA DE MÃO PARA
COSTURA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Agulha de Mão Nº02, em
Aço Niquelado. Para
costurar a mão, bordar
em tecidos que não
permitam acontagem de
pontos, cerzidos e pregar
botões, etc.

0,00 50 0,00

0362 FITILHO DE SEDA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Fitilho
cores diversas. Ideal para
artesanatos, laços, tiaras,
bordados, embalagens e
outros. Comprimento 100
metros.

0,00 35 0,00

0363 TUBOS DE LINHA PARA
COSTURA
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:Ideal
para costurar e ajustar
roupas em tecidos médios
e pesados e jeans, de
composição sintética,
mista ou natural, em
blusas, calças, jaquetas e
etc.Cores sortida e cada
tubo possui 100m.
Produto não perecível.

0,00 30 0,00

0364 FITA GORGURÃO
(ARTESANATO)
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: IDEAL
PARA LAÇOS , TIARAS ,
LEMBRANCINHAS E
ARTESANATO EM
GERAL. FITAS LISAS E
ESTAMPADAS COM
CORES DIVERSAS.

0,00 100 0,00

0365 FITA SIANINHA
(ARTESANATO)
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Sianinha Estreita em
poliéster com 9mm.
Utilizada para dar
acabamento em
confecções, artesanato,
bordados, toalhas
etc.Cores diversas.
Contém 1 Rolo de 50
metros

0,00 80 0,00

0366 OLHOS DE PLÁSTICO
PARA ARTESANATO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Olhinhos de Plástico é
indicado para biscuit,
boneca, bichinho de
pelúcia e para artesanato
em geral. Tamanho
grande,médio e pequeno.

0,00 100 0,00
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0367 MIÇANGAS PARA
ARTESANATO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Ideal
para todo tipo de trabalho,
com chinelos,semi-joias,
pulseiras, colares,
artesanatos e etc.Cada
pacote contem 01 cor.

0,00 80 0,00

0368 MEIA PEROLA PARA
ARTESANATO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Ideal
para artesanato, para
bordar, fabricação de
chinelos bijuterias, etc.
Meia pérola é feita com
pintura especial que não
descasca e todas com a
mesma forma. Cores
diversas.

0,00 80 0,00

0369 PEROLA PARA
ARTESANATO
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO: Ideais
para
artesanato,fabricação de
chinelos, bijuterias, etc.
Material plástico com
pintura especial que não
descasca, todas com
formato redonda.Cores
diversas.

0,00 130 0,00

0370 MANTA DE STRASS
(ARTESANATO)
Especificação :
ESPECIFICAÇÃO:
Utilizado para customizar
bolsas, cintos, acessórios,
chinelos, laços de cabelo,
entre outros. Tamanho 11
Cm x 1,20 metros Nas
Cores: Dourado e Prata

0,00 10 0,00

0371 ACESSÓRIOS PARA
CABELO
Especificação :
ACESSÓRIOS PARA
CABELO: Utilizados para
trabalhos artesanais, e
outros. Diversos modelos
e cores: Bicos de Pato,
Elásticos de
meia(xuxinha),Piranha
prendedor,e etc.

0,00 80 0,00

0372 LAPIS DE COR
Especificação : Lápis de
Cor, com 24 cores vivas e
ótimo poder de cobertura,
corpo sextavado, com
ponta ultra resistente e
fácil de apontar. Que seja
atóxico e seguro e com
17,8 centímetros.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

FAMIX FAMIX 8,90 300 2.670,00

0373 PAPEL CARBONO AZUL M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 28,79 50 1.439,50

0374 PAPEL CARBONO
PRETO

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

TRIS TRIS 35,70 50 1.785,00

0375 CANETA
RETROPROJETOR

0,00 250 0,00

0376 PILHA MEDIA C M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

PANASONIC PANASONIC 2,13 200 426,00

0377 ALFABETO SENSORIAL 0,00 20 0,00

0378 TINTA GUACHE COM 06
CORES
Especificação : Tinta
Tempera Guache Com 6
Cores Sortidas 15ml Na
Caixa.

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

ACRILEX ACRILEX 3,26 50 163,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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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 - ALFINETE P/ MARCAÇÕES DE MAPAS CORES SORTIDAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
19:56:31

JOCAR JOCAR 305 4,90 1.494,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

05/04/2021 -
20:29:01

LEO LEO 305 7,90 2.409,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:41

LEONORA LEONORA 305 30,70 9.363,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:07

colorido acc 305 7,75 2.363,75 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:55:57

acc acc 305 7,82 2.385,10 Sim Não

0002 - ALMOFADA Nº 03 TINTA AZUL PARA CARIMBO
Especificação : Nº 03 TINTA AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
19:57:44

RADEX RADEX 252 7,35 1.852,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:43:12

japan japan 252 9,20 2.318,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:41

RADEX RADEX 252 55,80 14.061,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:07

n°3 radex 252 9,02 2.273,04 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:56:04

radex radex 252 9,11 2.295,72 Sim Não

0003 - ALMOFADA Nº3 TINTA PRETA PARA CARIMBO
Especificação : Nº3 TINTA AZUL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:02:32

RADEX RADEX 180 7,35 1.323,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:43:38

JAPAN JAPAN 180 9,20 1.656,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:40

RADEX RADEX 180 55,80 10.044,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

n °3 radex 180 9,02 1.623,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:56:10

radex radex 180 9,11 1.639,80 Sim Não

0004 - APONTADOR DE LÁPIS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:04:08

LEONORA LEONORA 584 17,11 9.992,24 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:44:00

JAPAN JAPAN 584 17,31 10.109,04 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:40

RADEX RADEX 584 55,80 32.587,20 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:04:10

APONTADOR
SIMPLES

LEO & LEO 584 17,25 10.074,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

simples leonora 584 16,97 9.910,48 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:56:18

goller goller 584 17,14 10.009,76 Sim Não

0005 - ARQUIVO MORTO
Especificação : Ideal para organização e arquivamento de documentos. Possui espaço nas laterais e tampa para escrever
identificando os documentos que estão arquivados. Medidas: 250x130x350mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:04:52

POLIBRAS POLIBRAS 5.300 9,10 48.230,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:44:36

PASSARELA PASSARELA 5.300 9,38 49.714,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:40

POLIBRAS POLIBRAS 5.300 53,20 281.960,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

250x130x350 polibras 5.300 9,20 48.760,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:56:32

polycart polycart 5.300 9,29 49.237,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:45:15

ALAPLAST ALAPLAST 5.300 20,00 106.000,00 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:53:31

Alaplast Alaplast 5.300 15,00 79.500,00 Sim Não

0006 - BALÕES CORES DIVERSAS
Especificação : Balões de Látex Lisos em diversas cores e tamanhos. Possuir qualidade, enchido com ar ou gás hélio e Pacote
com 25 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:45:27

DESCARTAVEL art-latex 5.335 10,51 56.070,85 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:44:55

JOY JOY 5.335 10,52 56.124,20 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:09:42

balões de Latex
lisos

Balão São Roque/
Balão São Roque

5.335 10,52 56.124,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

bexiga são roque 5.335 10,31 55.003,85 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:45:37

JOY JOY 5.335 20,00 106.700,00 Sim Não

0007 - BARBANTES CORES DIVERSAS
Especificação : BARBANTE CORES 4/6 180G PARA CROCHÊ, TRICÓ E ARTESANATO, PRODUZIDOS DE FORMA
SUSTENTÁVEL, OS BARBANTES APRESENTAM QUALIDADE DE MACIEZ, BELEZA E VERSATILIDADE. DIVERSAS
CORES.PODER SER UTILIZADO PARA ARTESANATO, ROUPAS EM GERAL, LEMBRANCINHAS, PRESENTES,
EMBRULHOS, DECORAÇÕES, PANO DE PRATO E COPA, ETC. CONTÉM: 1 UNIDADE Nº 06- PESO LÍQUIDO 1800 G
AGULHA DE CROCHÊ 3 A 3,5 MM. COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:46:41

LINHA ALINE FIOS 1.080 23,52 25.401,60 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:45:12

ROMA ROMA 1.080 26,88 29.030,40 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:12:32

barbante rolo eurorma/
euroroma

1.080 23,52 25.401,60 Sim Não

0008 - BASTÃO DE COLA QUENTE
Especificação : TRANSPARENTE (11,3MM X 30CM). BASTÃO PARA COLA QUENTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:54:42

TECK BOND TECK BOND 3.800 1,58 6.004,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:45:32

REND REND 3.800 1,86 7.068,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

11,3mmx30cm rendicolla 3.800 1,83 6.954,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:46:05

RENDICOLLA RENDICOLLA 3.800 10,00 38.000,00 Sim Não

0009 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM
Especificação : BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0010 - BORRACHA BRANCA TK
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:45:55

LEO WIN LEO WIN 2.190 1,74 3.810,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

tk tilibra 2.190 1,71 3.744,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:55:04

goller goller 2.190 1,72 3.766,80 Sim Não

0011 - CADERNO BROCHURA PEQUENO
Especificação : Caderno Brochura Capa Dura Costurado, com tamanho pequeno de 14x20cm e com 96 Folhas pautadas. Cores
diversas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:11:57

JANDAIA JANDAIA 3.000 7,10 21.300,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:46:24

CREDEAL CREDEAL 3.000 8,01 24.030,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:13:53

caderno brochura
Unidade

TILIBRA/MeadWestvaco3.000 8,01 24.030,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:39

CREDEAL CREDEAL 3.000 50,00 150.000,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

12x20 96fls tilibra 3.000 7,85 23.550,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:04

credeal credeal 3.000 7,93 23.790,00 Sim Não

0012 - CADERNOS BROCHURÃO 60 FLS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:12:36

JANDAIA JANDAIA 1.820 7,40 13.468,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:46:42

CREDEAL CREDEAL 1.820 7,45 13.559,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:39

CREDEAL CREDEAL 1.820 71,90 130.858,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

60fls tilibra 1.820 7,31 13.304,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:12

credeal credeal 1.820 7,38 13.431,60 Sim Não

0013 - CALCULADORA 12 DIGITOS
Especificação : CALCULADORA MÉDIA (PORTÁTIL), TELA INCLINADA PARA 12 DÍGITOS, DUAS FONTES DE ENERGIA E
DESLIGAMENTO, TELAS DE RAIZ QUADRADA E PERCENTAGEM, TELA DE APAGAR O ÚLTIMO DÍGITO, MEDIDAS: 10 X 13
CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:14:00

HOOPSON HOOPSON 540 35,10 18.954,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:47:01

IDEA CLASSE IDEA CLASSE 540 37,70 20.358,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:38

ZEIN ZEIN 540 173,00 93.420,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

12 digitos kenko 540 36,95 19.953,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:19

leonora leonora 540 37,32 20.152,80 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:54:24

Masterprint 13 MP
1064

Masterprint 13 MP
1064

540 50,00 27.000,00 Sim Não

0014 - CARTOLINA (CORES DIVERAS)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:49:39

EXPEDIENTE MARTINS 9.600 1,17 11.232,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:14:40

AMIN AMIN 9.600 0,99 9.504,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:47:24

NDL NDL 9.600 1,17 11.232,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:38

EDISPEL EDISPEL 9.600 6,60 63.360,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

180g reipel 9.600 1,15 11.040,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:27

vmp vmp 9.600 1,16 11.136,00 Sim Não

0015 - CLIPS GALVANIZADO 2/0
Especificação : CLIPS N° 2/0 GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:52:45

EXPEDIENTE ESPIRAL 1.560 19,08 29.764,80 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:15:31

SPIRAL SPIRAL 1.560 19,07 29.749,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:47:47

MAXTOP MAXTOP 1.560 19,08 29.764,80 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:17:13

clips n°2, caixa bacchi/ bacchi ind. 1.560 19,08 29.764,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:37

FIX PAPER FIX PAPER 1.560 22,20 34.632,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:03

2/0 acc 1.560 18,70 29.172,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:35

acc acc 1.560 18,89 29.468,40 Sim Não

0016 - CLIPS GALVANIZADO Nº3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:55:41

EXPEDIENTE ESPIRAL 1.460 20,21 29.506,60 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:16:02

SPIRAL SPIRAL 1.460 20,20 29.492,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:48:16

MAX TOP MAX TOP 1.460 20,21 29.506,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:19:19

clips n°3 caixa bacchi/ bacchi ind. 1.460 20,21 29.506,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:37

FIX PAPER FIX PAPER 1.460 22,20 32.412,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

n°3 acc 1.460 19,81 28.922,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:44

acc acc 1.460 20,01 29.214,60 Sim Não

0017 - CLIPES GALVANIZADOS Nº 04
Especificação : CAIXA C/ 1000 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:56:29

EXPEDIENTE ESPIRAL 1.350 43,73 59.035,50 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:16:53

SPIRAL SPIRAL 1.350 42,75 57.712,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:48:39

MAX TOP MAX TOP 1.350 43,76 59.076,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:20:12

clips n°4 caixa bacchi/ bacchi ind. 1.350 43,76 59.076,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:37

ACC ACC 1.350 35,50 47.925,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

n°4 acc 1.350 42,89 57.901,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:58:52

acc acc 1.350 43,32 58.482,00 Sim Não
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0018 - CLIPES Nº 05 GALVANIZADOS
Especificação : CLIPS Nº 5/0 GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 G.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:58:17

EXPEDIENTE ESPIRAL 1.350 28,48 38.448,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:17:38

SPIRAL SPIRAL 1.350 28,47 38.434,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:48:57

TOP TOP 1.350 28,48 38.448,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:20:56

clips n°5 caixa bacchi/ bacchi ind. 1.350 28,48 38.448,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:36

ACC ACC 1.350 35,50 47.925,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

n°5 acc 1.350 27,92 37.692,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:59:17

acc acc 1.350 28,20 38.070,00 Sim Não

0019 - CLIPS Nº 6/0 GALVANIZADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
08:59:22

EXPEDIENTE ESPIRAL 1.330 30,22 40.192,60 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:18:37

SPIRAL SPIRAL 1.330 30,22 40.192,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:49:13

MAX TOP MAX TOP 1.330 30,22 40.192,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:21:37

clips n°6 caixa bacchi/ bacchi ind. 1.330 30,22 40.192,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:36

FIX PAPER FIX PAPER 1.330 28,80 38.304,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

6/0 acc 1.330 29,62 39.394,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:59:25

acc acc 1.330 29,92 39.793,60 Sim Não

0020 - CLIPS Nº 08 GALVANIZADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:00:03

EXPEDIENTE ESPIRAL 1.280 32,92 42.137,60 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:19:24

SPIRAL SPIRAL 1.280 32,92 42.137,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:49:29

MAX TOP MAX TOP 1.280 32,92 42.137,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:22:23

clips n°8 caixa bacchi/ bacchi ind. 1.280 32,92 42.137,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:35

FIX PAPER FIX PAPER 1.280 22,20 28.416,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

n°08 acc 1.280 32,27 41.305,60 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
03:59:34

acc acc 1.280 32,59 41.715,20 Sim Não

0021 - COLA BRANCA ESCOLAR 90G
Especificação : COLA BRANCA ESCOLAR, 90 G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLÁSTICA
RESISTENTE, COMPOSIÇÃO DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA). COM ALTA VISCOSIDADE, SUAS APLICAÇÕES SÃO
MÚLTIPLAS A MUITOS USOS, QUE SUAVIZANDO COM ÁGUA USA-SE COMO COLA DE PAPELÃO, PAPEL, TECIDOS, ETC.
É MUITO RESISTENTE A UMIDADE, NÃO MANCHA E SUA SECAGEM É MUITO RÁPIDA, ASPECTO: SUPER BRANCA E
MUITO ESPESSA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:20:27

NEW MAGIC NEW MAGIC 1.569 2,11 3.310,59 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:50:25

PIRA PIRA 1.569 3,17 4.973,73 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:35

PIRATININGA PIRATININGA 1.569 17,80 27.928,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

90g radex 1.569 3,11 4.879,59 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:07

bic bic 1.569 3,14 4.926,66 Sim Não

0022 - COLA ISOSPOR 90 GRAMAS
Especificação : COLA ISOPOR 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:21:27

COMP POLAR COMP POLAR 320 40,69 13.020,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:50:45

FRAMA FRAMA 320 60,48 19.353,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:35

FRAMA FRAMA 320 454,70 145.504,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

90g radex 320 39,89 12.764,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:14

bic bic 320 40,29 12.892,80 Sim Não

0023 - CORDA COMUM ( FIBRA DE COCO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:02:29

EXPEDIENTE IMPORTADA 860 7,34 6.312,40 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:51:03

PASSARELA PASSARELA 860 7,34 6.312,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:22

embalando embalando 860 7,27 6.252,20 Sim Não

0024 - CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:04:21

EXPEDIENTE MERCUR 1.605 3,32 5.328,60 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:22:33

FAMIX FAMIX 1.605 2,58 4.140,90 Sim Sim
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N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:51:21

ECOLE ECOLE 1.605 3,32 5.328,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:42

FRAMA FRAMA 1.605 14,50 23.272,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

18ml radex 1.605 3,26 5.232,30 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:30

bic bic 1.605 3,29 5.280,45 Sim Não

0025 - ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA- MÉDIO
Especificação : MEDINDO 24 CM DE ALTURA X 34 CM DE LARGURA. GRAMATURA 90 GR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:05:35

EXPEDIENTE MARTINS 2.900 1,08 3.132,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:23:07

FORONI FORONI 2.900 0,64 1.856,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:51:39

IPECOL IPECOL 2.900 1,08 3.132,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:34

FORONI FORONI 2.900 2,50 7.250,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

24x34 ipecol 2.900 1,06 3.074,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:39

foroni foroni 2.900 1,07 3.103,00 Sim Não

0026 - ENVELOPE PARA CONVITE PEQUENO (16X21)CM
Especificação : EM PAPEL SULFITE, BRANCO, COM GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO (16X21) CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:06:51

EXPEDIENTE MARTINS 5.820 1,01 5.878,20 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:23:54

FORONI FORONI 5.820 0,64 3.724,80 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

16x21 ipecol 5.820 0,99 5.761,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:47

foroni foroni 5.820 1,00 5.820,00 Sim Não

0027 - ENVELOPE PARA CONVITE MÉDIO (21X15) CM
Especificação : EM PAPEL SULFITE, BRANCO, COM GRAMATURA DE 75 G/M2, MEDINDO (21X15) CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:07:58

EXPEDIENTE MARTINS 2.200 1,03 2.266,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:24:27

CELUCAT CELUCAT 2.200 0,64 1.408,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:02

21x15 ipecol 2.200 1,01 2.222,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:01:55

foroni foroni 2.200 1,02 2.244,00 Sim Não
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0028 - ESTILETE MÉDIO
Especificação : ESTILETE CORPO EM PLÁSTICO, MEDINDO 13,0 CM, LÂMINA ESTREITA, AFIADA, REMOVÍVEL, DIMENSÃO
DE 9,5 X 0,04 X 0,8 CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:25:17

LEONORA LEONORA 1.495 2,90 4.335,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:51:56

NDL NDL 1.495 4,31 6.443,45 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:34

LEONORA LEONORA 1.495 10,70 15.996,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

estreito radex 1.495 4,23 6.323,85 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:02:02

goller goller 1.495 4,27 6.383,65 Sim Não

0029 - ESTILETE GRANDE C/ TRAVA
Especificação : ESTILETE CORPO PLÁSTICO, MEDINDO 13,0 CM, LÂMINA LARGA, AFIADA, REMOVÍVEL, DIMENSÃO DE
1,8X0,05X1,0 CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:25:45

LEONORA LEONORA 290 3,35 971,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:52:12

NDL NDL 290 5,32 1.542,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:34

LEONORA LEONORA 290 17,30 5.017,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

largo radex 290 5,22 1.513,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:02:10

goller goller 290 5,27 1.528,30 Sim Não

0030 - EXTRATOR DE GRAMPO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:26:16

LEONORA LEONORA 570 3,89 2.217,30 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:52:32

CARBRINK CARBRINK 570 5,37 3.060,90 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:34

LEONORA LEONORA 570 19,70 11.229,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:02:18

goller goller 570 5,32 3.032,40 Sim Não

0031 - FITA CREPE, 18MMX30M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:27:04

ADELBRAS ADELBRAS 4.130 5,11 21.104,30 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:52:58

FIX FIX 4.130 6,51 26.886,30 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:34

NASTRO NASTRO 4.130 32,70 135.051,00 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:03:29

embalando embalando 4.130 6,44 26.597,20 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:58:06

EMBALADO EMBALADO 4.130 10,00 41.300,00 Sim Não

0032 - FITA DUPLA FACE 48MM X 50M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:27:28

ADELBRAS ADELBRAS 2.240 11,78 26.387,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:54:01

FIX FIX 2.240 20,72 46.412,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:03:36

embalando embalando 2.240 12,44 27.865,60 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:58:00

EMBALADO EMBALADO 2.240 15,00 33.600,00 Sim Não

0033 - FITA DUPLA FACE 18MM X 30M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:27:55

ADELBRAS ADELBRAS 2.990 8,64 25.833,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:54:22

FIX FIX 2.990 10,56 31.574,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:33

NASTRO NASTRO 2.990 57,40 171.626,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:03:44

embalando embalando 2.990 8,74 26.132,60 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:57:56

EMBALADO EMBALADO 2.990 10,00 29.900,00 Sim Não

0034 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA DE POLIPROPILENO
Especificação : MEDINDO 12 MM X 40 M; TRANSPARENTE, FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DE POLIPROPILENO; MEDINDO
25 MM X 50 M; TRANSPARENTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:28:31

ADELBRAS ADELBRAS 1.920 3,30 6.336,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:54:36

FIX FIX 1.920 5,30 10.176,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:32

NASTRO NASTRO 1.920 9,90 19.008,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:03:51

embalando embalando 1.920 5,25 10.080,00 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:57:52

EMBALADO EMBALADO 1.920 10,00 19.200,00 Sim Não
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0035 - FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:28:58

ADELBRAS ADELBRAS 3.600 2,10 7.560,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:54:52

FIX FIX 3.600 5,02 18.072,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:32

ADELBRAS ADELBRAS 3.600 15,70 56.520,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

12x50 embalando 3.600 4,92 17.712,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:03:58

embalando embalando 3.600 4,97 17.892,00 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:57:46

EMBALADO EMBALADO 3.600 10,00 36.000,00 Sim Não

0036 - FITA MÉTRICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:09:37

EXPEDIENTE FILL A FILL 300 5,83 1.749,00 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:55:37

WELMIX WELMIX 300 5,83 1.749,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:04:05

embalando embalando 300 5,77 1.731,00 Sim Não

0037 - FITA MÉTRICA ADAPTADA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:04:12

embalando embalando 133 18,38 2.444,54 Sim Não

0038 - FOLHA DE E.V.A MEDINDO (45 X 50) COM CORES VARIADAS.
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE E.V.A LISA,MEDINDO 45X50,COM CORES VARIADAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:11:04

EXPEDIENTE MARTINS 5.420 3,38 18.319,60 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:29:51

IBEL IBEL 5.420 2,50 13.550,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:55:57

HAITI HAITI 5.420 3,38 18.319,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:31

BRW BRW 5.420 15,00 81.300,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

45x50 createva 5.420 3,32 17.994,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:04:25

vmp vmp 5.420 3,35 18.157,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:47:00

IBEL IBEL 5.420 15,00 81.300,00 Sim Não
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0039 - GRAMPEADOR DE MESA
Especificação : Grampeador de mesa grande, com estrutura de aço, base de borracha, grampeia até 50 folhas, utiliza grampos
26/6 - 24/6 - 24/8, e com capacidade de trilho para 100 grampos.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:30:30

LEONORA LEONORA 655 52,16 34.164,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:56:21

LEO LEO 655 52,17 34.171,35 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:30

LEONORA LEONORA 655 405,20 265.406,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

ate 50fls live 655 51,13 33.490,15 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:04:37

vmp vmp 655 51,65 33.830,75 Sim Não

0040 - IMÃ EMBORRACHADO LARGURA 1 CM
Especificação : IMÃ EMBORRACHADO LARGURA 1 CM. ESPESSURA - 3 MM. IDEAL PARA ARTESANATO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:56:38

PASSARELA PASSARELA 460 24,77 11.394,20 Sim Não

0041 - LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA (LÁTEX) Nº18
Especificação : LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA (LÁTEX) Nº18, PARA USO GERAL, COR AMARELA, PACOTE COM 50
GRAMAS, EMBALAGEM CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:31:29

MERCUR MERCUR 710 5,15 3.656,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:57:02

RED BOR RED BOR 710 21,66 15.378,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:29

REDBOR REDBOR 710 14,50 10.295,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

n°18 premier 710 21,23 15.073,30 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:06:33

mamuth mamuth 710 21,44 15.222,40 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:47:43

REDBOR REDBOR 710 40,00 28.400,00 Sim Não

0042 - LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:32:30

S DOMINGOS S DOMINGOS 670 15,12 10.130,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:57:28

SD SD 670 19,42 13.011,40 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:24:43

livro ATA
UNIDADE

TILIBRA/MeadWestvaco670 19,42 13.011,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:29

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 670 84,20 56.414,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

100fls sidgraf 670 19,04 12.756,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:06:41

tilibra tilibra 670 19,23 12.884,10 Sim Não
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Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:47:52

TILIBRA TILIBRA 670 40,00 26.800,00 Sim Não

0043 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS GRANDE COM 100 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:33:12

S DOMINGOS S DOMINGOS 680 19,90 13.532,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:57:43

SD SD 680 25,52 17.353,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:25:27

LIVRO PONTO
UNIDADE

TILIBRA/MeadWestvaco680 21,75 14.790,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

100fls sidgraf 680 21,32 14.497,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:06:49

tilibra tilibra 680 21,53 14.640,40 Sim Não

0044 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA
Especificação : LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE 705G/M², FOLHAS INTERNAS DE
PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM 100 FOLHAS, FORMATO DE 153,0 X 216,0
MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:33:46

S DOMINGOS S DOMINGOS 1.250 19,90 24.875,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:58:01

SD SD 1.250 21,51 26.887,50 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:26:22

LIVRO
PROTOCOLO
UNIDADE

TILIBRA/MeadWestvaco1.250 21,51 26.887,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:29

FORONI FORONI 1.250 87,60 109.500,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

15,3x21,6 sidgraf 1.250 21,08 26.350,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:07:11

tilibra tilibra 1.250 21,29 26.612,50 Sim Não

0045 - PAPEL SULFITE A4
Especificação : PAPEL SULFITE A4, 1º LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² - PACOTE COM 500 FOLHAS ADEQUANDO
PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS, EM EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10 RESMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:12:55

EXPEDIENTE SUZANO 3.285 254,38 835.638,30 Sim ---

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:35:23

CHAMEX CHAMEX 3.285 219,00 719.415,00 Sim ---

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:58:20

MEGA MEGA 3.285 254,38 835.638,30 Sim ---

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:28:03

PAPEL SULFITE
A4 CAIXA

REPORT/SUZANO 3.285 254,38 835.638,30 Sim ---

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:01

a4 copimax 3.285 249,30 818.950,50 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:07:31

copimax copimax 3.285 251,84 827.294,40 Sim ---

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:48:16

MEGA PAPER MEGA PAPER 3.285 350,00 1.149.750,00 Sim ---

0046 - PAPEL SULFITE A4
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Especificação : PAPEL SULFITE A4, 1º LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² - PACOTE COM 500 FOLHAS ADEQUANDO
PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS, EM EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10 RESMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:14:28

EXPEDIENTE SUZANO 1.095 243,38 266.501,10 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:35:46

CHAMEX CHAMEX 1.095 219,00 239.805,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:58:42

MEGA MEGA 1.095 254,38 278.546,10 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:28:54

PAPEL SULFITE
A4 CAIXA

REPORT/SUZANO 1.095 254,38 278.546,10 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

a4 copimax 1.095 249,30 272.983,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:07:38

copimax copimax 1.095 251,84 275.764,80 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
04:31:28

PAPEL SULFITE
A4, 1º LINHA
BRANCO

CHAMEX /
IPAPER

1.095 230,00 251.850,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:48:34

MEGA PAPER MEGA PAPER 1.095 350,00 383.250,00 Sim Não

0047 - PAPEL SULFITE OFICIO 120 GR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:17:29

EXPEDIENTE SUZANO 360 243,38 87.616,80 Sim ---

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:58:58

DMO DMO 360 243,38 87.616,80 Sim ---

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

120g suzano 360 238,52 85.867,20 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:07:56

copimax copimax 360 240,95 86.742,00 Sim ---

0048 - PAPEL SULFITE OFICIO 120 GR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:18:10

EXPEDIENTE SUZANO 120 243,38 29.205,60 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:59:13

DMO DMO 120 243,38 29.205,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

120g suzano 120 238,52 28.622,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:08:07

copimax copimax 120 240,95 28.914,00 Sim Não

0049 - PAPEL VERGÊ CORES VARIADAS
Especificação : PAPEL VERGÊ TAMANHO A4 COM 240 G. CAIXA COM 50 FOLHAS - CORES VARIADAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:19:54

EXPEDIENTE SUZANO 885 34,15 30.222,75 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:41:13

OFFIPAPER OFFIPAPER 885 19,90 17.611,50 Sim Sim
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NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:28

OFFPAPER OFFPAPER 885 151,40 133.989,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

240g canson 885 33,47 29.620,95 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:08:18

off paper off paper 885 33,81 29.921,85 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
08:59:02

MASTER PRINT MASTER PRINT 885 50,00 44.250,00 Sim Não

0050 - PASTA ABA ELÁSTICA LARGA PLÁSTICA
Especificação : PASTA ABA COM ELÁSTICO 100% PLÁSTICA, ATÓXICA. COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 235
LARGURA X 350 MM ALTURA. ESPESSURA 0,35MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:41:53

POLIBRAS POLIBRAS 2.885 4,81 13.876,85 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:59:34

DELLO DELLO 2.885 4,83 13.934,55 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:28

ACP ACP 2.885 44,80 129.248,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

235x350 frama 2.885 4,74 13.674,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:08:41

polycart polycart 2.885 4,78 13.790,30 Sim Não

0051 - PASTA ABA COM ELÁSTICO DE PAPEL CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:42:31

VMP VMP 2.750 3,78 10.395,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

elastico frama 2.750 4,26 11.715,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:10:41

polycart polycart 2.750 4,30 11.825,00 Sim Não

0052 - PASTA SUSPENSA
Especificação : PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO OFÍCIO, MEDINDO 350
MM (LARGURA) X 280 MM (ALTURA) X 85 MM (DORSO), COM VARIAÇÕES DE +/- 10 POR CENTO, PROTETOR METÁLICO
NAS BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO METÁLICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO
POR MOLA FIXADO POR 04 (QUATRO) REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, ORIFÍCIO
DE MANUSEIO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO E JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO NO DORSO. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:43:07

FRAMA FRAMA 6.400 2,78 17.792,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

az frama 6.400 3,48 22.272,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:10:51

polycart polycart 6.400 3,51 22.464,00 Sim Não

0053 - PASTA CATÁLOGO CAPA DE PAPELÃO
Especificação : PASTA CATÁLOGO, CAPA DE PAPELÃO REVESTIDA COM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E
CINCO) PLÁSTICOS, NA COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:43:41

CHIES CHIES 2.180 19,90 43.382,00 Sim Sim

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:28

ACP ACP 2.180 160,80 350.544,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

catalogo 25
plasticos

frama 2.180 28,52 62.173,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:10:59

dac dac 2.180 28,81 62.805,80 Sim Não

0054 - PASTA COM ELÁSTICO PARA DOCUMENTO TIPO ESCARCELA
Especificação : PASTA COM ELÁSTICO PARA DOC. TIPO ESCARCELA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ABA,
MEDINDO 34 X 25 X 05 CM, DE BOA QUALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:00

escarcela frama 3.350 6,09 20.401,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:11:08

polycart polycart 3.350 6,15 20.602,50 Sim Não

0055 - PASTA FICHÁRIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:27

ACP ACP 1.760 165,40 291.104,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

fichario deo 1.760 31,73 55.844,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:11:18

dac dac 1.760 32,05 56.408,00 Sim Não

0056 - PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT
Especificação : PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT, HASTES PLÁSTICAS, COM GRAMPO PLÁSTICO, VISOR E
ETIQUETA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: 36X24CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:44:50

FRAMA FRAMA 403 3,47 1.398,41 Sim Sim

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:27

FRAMA FRAMA 403 14,10 5.682,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

36x24 frama 403 26,06 10.502,18 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:11:34

polycart polycart 403 26,32 10.606,96 Sim Não

0057 - PERCEVEJOS LATONADOS PARA MURAL
Especificação : PERCEVEJOS LATONADOS PARA MURAL/QUADRO DE CORTIÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
16:59:56

LEO LEO 991 4,94 4.895,54 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:27

BRW BRW 991 26,70 26.459,70 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

latonada acc 991 4,85 4.806,35 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:11:46

acc acc 991 4,89 4.845,99 Sim Não

0058 - PERFURADOR EM METAL COM 2 FUROS
Especificação : PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:45:33

JOCAR JOCAR 533 12,44 6.630,52 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:00:16

LYKE LYKE 533 38,90 20.733,70 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:26

BRW BRW 533 176,50 94.074,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

2 furos live 533 38,13 20.323,29 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:12:05

vmp vmp 533 38,51 20.525,83 Sim Não

0059 - PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:46:18

RAYOVAC RAYOVAC 1.300 21,09 27.417,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:00:39

ELGIN ELGIN 1.300 21,10 27.430,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:26

ELGIN ELGIN 1.300 158,70 206.310,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

aa rayovac 1.300 20,68 26.884,00 Sim Não

0060 - PILHA RECARREGÁVEL "AAA"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:46:46

RAYOVAC RAYOVAC 1.180 29,90 35.282,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:01:01

MOX MOX 1.180 31,31 36.945,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:25

ELGIN ELGIN 1.180 81,40 96.052,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

aaa rayovac 1.180 30,69 36.214,20 Sim Não

0061 - PILHA COMUM NACIONAL AA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:47:18

PANASONIC PANASONIC 2.285 1,65 3.770,25 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:01:30

ELGIN ELGIN 2.285 6,61 15.103,85 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:25

ALFACELL ALFACELL 2.285 9,10 20.793,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

aa rayovac 2.285 6,48 14.806,80 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:13:24

bic bic 2.285 6,54 14.943,90 Sim Não

0062 - PILHA COMUM AAA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:47:39

PANASONIC PANASONIC 2.265 1,77 4.009,05 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:02:07

ELGIN ELGIN 2.265 7,09 16.058,85 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:24

MAXPRINT MAXPRINT 2.265 14,80 33.522,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

aaa rayovac 2.265 6,95 15.741,75 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:13:33

bic bic 2.265 7,02 15.900,30 Sim Não

0063 - PILHA COMUM GRANDE D
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:48:00

PANASONIC PANASONIC 1.150 5,10 5.865,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:02:26

ELGIN ELGIN 1.150 10,47 12.040,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:24

MAXPRINT MAXPRINT 1.150 26,40 30.360,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:13:41

bic bic 1.150 10,37 11.925,50 Sim Não

0064 - PINCEL ATOMICO AZUL.
Especificação : PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM COR, TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM, RECARREGÁVEL. AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:48:38

LEONORA LEONORA 495 33,58 16.622,10 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:02:42

LYKE LYKE 495 41,60 20.592,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:34:47

PINCEL
ATOMICO CAIXA

BIC / BIC WORLD 495 41,60 20.592,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:24

LEONORA LEONORA 495 233,10 115.384,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

recarregavel radex 495 40,77 20.181,15 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:13:53

jocar jocar 495 41,18 20.384,10 Sim Não

0065 - PINCEL ATOMICO PRETO
Especificação : PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM COR, TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM, RECARREGÁVEL. PRETO. CAIXACOM 12 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:49:17

LEONORA LEONORA 660 33,58 22.162,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:03:00

LYKE LYKE 660 41,60 27.456,00 Sim Não
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V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:35:28

PINCEL
ATOMICO CAIXA

BIC / BIC WORLD 660 41,60 27.456,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:24

LEONORA LEONORA 660 233,10 153.846,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:59

recarregavel radex 660 40,77 26.908,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:14:07

jocar jocar 660 41,18 27.178,80 Sim Não

0066 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO
Especificação : PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM COR, TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM, RECARREGÁVEL. VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:49:49

LEONORA LEONORA 690 33,58 23.170,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:03:17

LYKE LYKE 690 41,54 28.662,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:36:04

PINCEL
ATOMICO CAIXA

BIC / BIC WORLD 690 41,54 28.662,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:23

LEONORA LEONORA 690 233,10 160.839,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

recarregavel radex 690 40,71 28.089,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:14:15

jocar jocar 690 41,12 28.372,80 Sim Não

0067 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:51:26

LEONORA LEONORA 912 21,96 20.027,52 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:03:36

FUTURO FUTURO 912 23,26 21.213,12 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:22

LEONORA LEONORA 912 148,80 135.705,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

pequena embalando 912 22,80 20.793,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:14:29

jocar jocar 912 23,03 21.003,36 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:49:17

FB FB 912 50,00 45.600,00 Sim Não

0068 - PORTA OBJETOS COM NO MÍNIMO 3 REPARTIÇÕES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:22:33

EXPEDIENTE CKF 576 24,73 14.244,48 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:03:56

CARBRINK CARBRINK 576 24,73 14.244,48 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:22

WALEU WALEU 576 138,20 79.603,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

3 repartiçoes deo 576 24,24 13.962,24 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:15:02

jocar jocar 576 24,48 14.100,48 Sim Não

0069 - RÉGUA 60 CM
Especificação : RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 60 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO
3,00 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:52:17

WALEU WALEU 420 4,76 1.999,20 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

60cm carbrink 420 4,68 1.965,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:15:13

waleu waleu 420 4,72 1.982,40 Sim Não

0070 - RÉGUA 30CM
Especificação : RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO
3,00 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:52:43

WALEU WALEU 5.540 1,58 8.753,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:04:17

WALEU SUPER WALEU SUPER 5.540 2,53 14.016,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:22

WALEU WALEU 5.540 11,90 65.926,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

30cm carbrink 5.540 2,48 13.739,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:15:34

waleu waleu 5.540 2,50 13.850,00 Sim Não

0071 - TNT
Especificação : CORES DIVERSAS, BRANCO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO, MARROM, ROSA E ETC...
TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45 G/M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:24:27

EXPEDIENTE HTX 589 137,27 80.852,03 Sim ---

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:53:28

BUBFLEX BUBFLEX 589 128,35 75.598,15 Sim ---

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:04:42

SB SB 589 137,27 80.852,03 Sim ---

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:39:34

TNT ROLO FITESA/ FITESA 589 137,27 80.852,03 Sim ---

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

45g mj textil 589 134,53 79.238,17 Sim ---

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:16:09

santa fé santa fé 589 135,90 80.045,10 Sim ---

0072 - TNT
Especificação : CORES DIVERSAS, BRANCO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO, MARROM, ROSA E ETC...
TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45 G/M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:26:14

EXPEDIENTE HTX 196 137,27 26.904,92 Sim Não
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:54:38

DUBFLEX DUBFLEX 196 128,50 25.186,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:04:59

SB SB 196 137,27 26.904,92 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:40:21

TNT ROLO FITESA/ FITESA 196 137,27 26.904,92 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

45g mj textil 196 134,53 26.367,88 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:16:16

santa fé santa fé 196 135,90 26.636,40 Sim Não

0073 - GRAMPEADOR PARA MADEIRA PEQUENO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:05:24

SNAUZER SNAUZER 130 48,63 6.321,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

para madeira live 130 47,66 6.195,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:17:20

jogar jogar 130 48,14 6.258,20 Sim Não

0074 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:05:41

BRW BRW 570 37,45 21.346,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:58

para madeira live 570 36,71 20.924,70 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:17:27

jogar jogar 570 37,08 21.135,60 Sim Não

0075 - TINTA GUACHE
Especificação : TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, POTE COM 250 ML.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:55:14

ACRILEX ACRILEX 850 7,95 6.757,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:05:59

PIRA PIRA 850 21,60 18.360,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:22

PIRATININGA PIRATININGA 850 39,70 33.745,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

250ml piratininga 850 11,01 9.358,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:17:43

vmp vmp 850 11,12 9.452,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:49:48

SPLASH SPLASH 850 30,00 25.500,00 Sim Não

0076 - TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO
Especificação : TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO, EM COR, TUBO COM 40 MIL, PRAZO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 ANOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:55:44

RADEX RADEX 1.023 5,90 6.035,70 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:06:17

JAPAN JAPAN 1.023 10,77 11.017,71 Sim Não
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NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:21

RADEX RADEX 1.023 52,00 53.196,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

40ml radex 1.023 10,56 10.802,88 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:17:52

vmp vmp 1.023 10,66 10.905,18 Sim Não

0077 - UMEDECEDOR DE DEDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:56:07

RADEX RADEX 900 4,50 4.050,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:06:37

CARBRINK CARBRINK 900 6,26 5.634,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:20

RADEX RADEX 900 23,80 21.420,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

umedecedor radex 900 6,47 5.823,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:06:12

MOLHA DEDO
AQUA MAGIC

RADEX 900 6,20 5.580,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:18:01

carbrinck carbrinck 900 6,20 5.580,00 Sim Não

0078 - CANETA HIDROGRÁFICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:27:14

EXPEDIENTE BIC 1.605 19,79 31.762,95 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:56:43

TRIS TRIS 1.605 7,80 12.519,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:06:57

BRW BRW 1.605 19,79 31.762,95 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:20

LEONORA LEONORA 1.605 20,10 32.260,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

colorido tris 1.605 19,40 31.137,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:18:09

carbrinck carbrinck 1.605 19,59 31.441,95 Sim Não

0079 - PLACA DE ISOPOR 10 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

10mm isoeste 780 6,67 5.202,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:18:19

isoeste isoeste 780 6,73 5.249,40 Sim Não

0080 - PLACA DE ISOPOR 15 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

15mm isoeste 680 8,62 5.861,60 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:18:40

isoeste isoeste 680 8,70 5.916,00 Sim Não

0081 - PRANCHETA MANUAL
Especificação : MATERIAL E, ACRÍLICO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:57:34

WALEU WALEU 390 15,90 6.201,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:07:23

NOVA NOVA 390 20,72 8.080,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:19

NOVACRIL NOVACRIL 390 120,50 46.995,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

acrilico carbrink 390 20,31 7.920,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:20:09

carbrinck carbrinck 390 20,51 7.998,90 Sim Não

0082 - CANETA MARACA TEXTOS, COR AMARELO FLUORESCENTE
Especificação : GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:59:07

JOCAR JOCAR 780 3,19 2.488,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:07:38

LYKE LYKE 780 8,57 6.684,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:41:39

CANETA MARCA
TEXTO UNIDADE

BIC / BIC WORLD 780 8,57 6.684,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:18

LEONORA LEONORA 780 13,20 10.296,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

fluorescente radex 780 8,40 6.552,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:07:43

MARCA TEXTO
FLUORESCENTE

BRW 780 8,50 6.630,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:20:16

helios helios 780 8,48 6.614,40 Sim Não

0083 - LIVRO DE ATA, COM 50 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
20:59:43

S DOMINGOS S DOMINGOS 340 11,35 3.859,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:07:55

SD SD 340 15,35 5.219,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:42:21

livro ATA
UNIDADE

TILIBRA/MeadWestvaco340 15,35 5.219,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:18

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 340 56,80 19.312,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:57

50fls tilibra 340 15,05 5.117,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:10:19

LIVRO DE ATA 50
FOLHAS CAPA
DURA

TILIBRA 340 15,00 5.100,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:20:23

tilibra tilibra 340 15,20 5.168,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:50:13

TILIBRA TILIBRA 340 40,00 13.600,00 Sim Não
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0084 - LIVRO DE ATA, COM 200 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:00:12

SPIRAL SPIRAL 600 29,90 17.940,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:08:12

SD SD 600 30,66 18.396,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:42:54

livro ATA
UNIDADE

TILIBRA/MeadWestvaco600 30,66 18.396,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:18

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 600 177,20 106.320,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

200fls tilibra 600 30,05 18.030,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:12:11

LIVRO DE ATA
200 FOLHAS,
CAPA DURA

TILIBRA 600 30,50 18.300,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:20:35

tilibra tilibra 600 30,35 18.210,00 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:50:27

TILIBRA TILIBRA 600 50,00 30.000,00 Sim Não

0085 - BORRACHA TIPO BICOLOR PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E CANETA
Especificação : BORRACHA BICOLOR PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS, COM O NOME DO FABRICANTE
IMPRESSO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:00:50

MERCUR MERCUR 260 0,88 228,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:08:32

RED BOR RED BOR 260 0,89 231,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

bicolor premier 260 0,88 228,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:20:42

zap zap 260 0,88 228,80 Sim Não

0086 - TRITURADOR
Especificação : COM CAPACIDADE PARA TRITURAR PAPEL, CANETA E CD.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:21:00

menno menno 65 668,87 43.476,55 Sim Não

0087 - ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, MÉDIO
Especificação : MED. 24 CM ALTURA X 34 CM LARGURA GRAMATURA 90 GR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:29:35

EXPEDIENTE MARTINS 1.520 1,16 1.763,20 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:01:32

CELUCAT CELUCAT 1.520 0,64 972,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:08:49

IPECOL IPECOL 1.520 1,16 1.763,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:17

FORONI FORONI 1.520 3,30 5.016,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

24x34 ipecol 1.520 1,14 1.732,80 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:21:07

foroni foroni 1.520 1,15 1.748,00 Sim Não

0088 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO COR AZUL
Especificação : CX C/ 12 UNIDADE. AZUL, RECARREGÁVEL, MED. 12 COM ESCRITA ACENTUADA E PONTA CHANFRADA
4X7 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:02:09

JOCAR JOCAR 390 29,90 11.661,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:09:09

LYKE LYKE 390 42,24 16.473,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:44:01

PINCEL
PERMANENTE
CAIXA

BIC / BIC WORLD 390 33,99 13.256,10 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

LEONORA LEONORA 390 233,10 90.909,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

grosso radex 390 33,32 12.994,80 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:16:33

MARCADOR
PERMANENTE
RECARREGÁVEL
- PRIME

BRW 390 32,00 12.480,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:21:16

jocar jocar 390 33,65 13.123,50 Sim Não

0089 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO COR PRETA
Especificação : CX C/ 12 UNIDADE. PRETA, RECARREGÁVEL, MED, 12 CM. ESCRITA ACENTUADA E PONTA CHANFRADA 4
X 7 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:02:42

JOCAR JOCAR 350 29,90 10.465,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:09:29

LYKE LYKE 350 42,24 14.784,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:46:53

PINCEL
PERMANENTE
CAIXA

BIC / BIC WORLD 350 34,00 11.900,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

LEONORA LEONORA 350 233,10 81.585,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

grosso radex 350 33,32 11.662,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:17:39

MARCADOR
PERMANENTE
RECARREGÁVEL
- PRIME

BRW 350 32,00 11.200,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:21:24

jocar jocar 350 33,66 11.781,00 Sim Não

0090 - PASTA CANELADA
Especificação : RESINA POLIPROPILENO, FRISO PARA CANALETA DE 307 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

ACP ACP 1.380 22,30 30.774,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

canelada dello 1.380 6,45 8.901,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:21:49

polycart polycart 1.380 6,51 8.983,80 Sim Não
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0091 - PASTA COM GRAMPO TRILHO
Especificação : PLASTIFICADA 235 X 325 MM, CORES VARIADAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:03:34

DELLO DELLO 1.990 4,10 8.159,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:09:56

DELLO DELLO 1.990 4,17 8.298,30 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

ACP ACP 1.990 28,00 55.720,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

grampo trilho dello 1.990 4,09 8.139,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:23:25

polycart polycart 1.990 4,13 8.218,70 Sim Não

0092 - PASTA POLIONDA A2
Especificação : A2 715 X 500 X 32 BORDADA COM ALÇA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

POLIBRAS POLIBRAS 2.040 32,10 65.484,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

polionda dello 2.040 15,58 31.783,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:23:33

polycart polycart 2.040 15,73 32.089,20 Sim Não

0093 - PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISORIAS
Especificação : A-4 COM 12 DIVISORIAS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES NAS 12
DIVISÓRIAS, POSSUINDO FECHAMENTO COM ELÁSTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE
EXTRAVIOS NOS DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5 X 33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO,
FORMATO A-4.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:10:13

DELLO DELLO 765 37,56 28.733,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

ACP ACP 765 165,80 126.837,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

sanfonada 12
divisorias

polibras 765 36,81 28.159,65 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:23:40

polycart polycart 765 37,18 28.442,70 Sim Não

0094 - PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO
Especificação : COM GRAMPO PLÁSTICO CRISTAL, TAMAMHO 238 MM X 335 MM X 15 M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:04:06

ACP ACP 2.460 4,90 12.054,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:10:29

DELLO DELLO 2.460 5,55 13.653,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

FRAMA FRAMA 2.460 20,80 51.168,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:56

238x335x15 polibras 2.460 5,44 13.382,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:24:06

polycart polycart 2.460 5,49 13.505,40 Sim Não
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0095 - PLACA DE ISOPOR 2 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

2cm isoeste 805 7,31 5.884,55 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:24:13

isoeste isoeste 805 7,38 5.940,90 Sim Não

0096 - PLACA DE ISOPOR 4 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

4cm isoeste 950 11,07 10.516,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:24:24

isoeste isoeste 950 11,18 10.621,00 Sim Não

0097 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA
Especificação : 90 CM X 120 CM X MOLDURA EM ALUMINIO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:16

CORTIARTE CORTIARTE 151 993,80 150.063,80 Sim Não

FFN FORNAZAR-
ME

13.104.805/0001-
27

07/04/2021 -
15:50:48

engeflex engeflex 151 500,00 75.500,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

90x120 stalo 151 111,52 16.839,52 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:24:34

cortiart cortiart 151 112,65 17.010,15 Sim Não

0098 - TESOURA EM AÇO INOX
Especificação : CABO PLÁSTICO; USO GERAL; MEDINDO 21 ( VINTE E UM )CM; COM PARAFUSO E/OU REBITE; LAMINA
DE AÇO INOX; COM CORTE LASER; PONTIAGUDA; ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA
COM FUNDO DE PAPEL; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:04:45

JOCAR JOCAR 472 19,90 9.392,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:10:48

RIO RIO 472 21,26 10.034,72 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:15

BRW BRW 472 53,50 25.252,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

aço inox radex 472 20,84 9.836,48 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:24:47

leonora leonora 472 21,05 9.935,60 Sim Não

0099 - TESOURA PARA PICOTAR
Especificação : PONTA ARREDONDADA, IDEAL PARA TECIDOS, CARTOLINAS E DIVERSOS TRABALHOS MANUAIS,
LAMINA EM AÇO E CABO EM ABS, TAMANHO APROXIMADO DO PRODUTO; 22 CM X 8,5 CM X2 CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:05:18

LEONORA LEONORA 248 34,90 8.655,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:11:21

CLASSE CLASSE 248 56,00 13.888,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:15

LEONORA LEONORA 248 42,20 10.465,60 Sim Não
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R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

ponta arredondada radex 248 46,07 11.425,36 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:25:12

leonora leonora 248 46,54 11.541,92 Sim Não

0100 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:05:40

TRIS TRIS 1.500 4,90 7.350,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:11:38

LEO LEO 1.500 5,95 8.925,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:15

LEONORA LEONORA 1.500 17,70 26.550,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

pequena radex 1.500 5,84 8.760,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:25:20

leonora leonora 1.500 5,89 8.835,00 Sim Não

0101 - TINTA ACRILICA 20 ML
Especificação : IDEAL P/ PINTURA EM TELA E TRABALHOS ARTISTICOS, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA FRASCOS COM 20
ML CORES DIVERSAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:27:48

radex radex 550 12,99 7.144,50 Sim Não

0102 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO
Especificação : Á BASE DE ALCOOL, CORANTES SOLVENTES E ADITIVOS; COM DESCRIÇAO DO QUIMICO RESPONSAVEL
E CRQ E VALIDADE DOS PRODUTOS NO FRASCO, NAS CORES; AZUL, PRETA, VERDE E VERMELHO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:06:46

RADEX RADEX 540 5,90 3.186,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:12:02

ONDA ONDA 540 6,33 3.418,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:15

BRW BRW 540 28,20 15.228,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

atomico radex 540 6,21 3.353,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:27:56

radex radex 540 6,27 3.385,80 Sim Não

0103 - TINTA PARA TECIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:07:19

ACRILEX ACRILEX 590 4,90 2.891,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:12:22

ACRILEX ACRILEX 590 7,47 4.407,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

tecido acrilex 590 7,33 4.324,70 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:28:05

acrilex acrilex 590 7,40 4.366,00 Sim Não

0104 - BLOCO DE AVISO AUTO COLANTE
Especificação : 100 FOLHAS REMOVIVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 38 MM X 51 MM.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 80 de 1023

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

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:07:57

NOTE FIX NOTE FIX 1.610 5,66 9.112,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:12:41

LYKE LYKE 1.610 7,32 11.785,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:14

COLACRIL COLACRIL 1.610 32,80 52.808,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:55

post it tilibra 1.610 7,18 11.559,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:28:12

jocar jocar 1.610 7,25 11.672,50 Sim Não

0105 - BLOCO DE PAPEL 38 X 50
Especificação : COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDADES. IDEAL PARA ANOTAR RECADOS, LEMBRETES E
NUMEROS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:08:25

NOTE FIX NOTE FIX 1.495 6,10 9.119,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:12:57

ONDA ONDA 1.495 7,32 10.943,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:14

BRW BRW 1.495 59,70 89.251,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

post it tilibra 1.495 7,18 10.734,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:28:22

jocar jocar 1.495 7,25 10.838,75 Sim Não

0106 - COLA BRANCA 500 G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:08:50

NEW MAGIC NEW MAGIC 610 10,98 6.697,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:13:16

PIRA PIRA 610 28,86 17.604,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:14

PIRATININGA PIRATININGA 610 69,10 42.151,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

500g piratininga 610 28,29 17.256,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:28:30

bambini bambini 610 28,57 17.427,70 Sim Não

0107 - COLA LÍQUIDA INSTÂNTANEA
Especificação : 05 GRS, USO UNIVERSAL COM BICO APLICADOR PARA PORCELANA METAL, BORRACHA COURO,
MADEIRA, PLÁSTICO E PAPEL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:13:35

ALFACEL ALFACEL 570 6,39 3.642,30 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:13

LEONORA LEONORA 570 13,20 7.524,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

5grs rendicolla 570 6,27 3.573,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:28:39

bambini bambini 570 6,33 3.608,10 Sim Não
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0108 - ENVELOPE COMERCIAL
Especificação : MEDIDAS: 114X162 MM 75 GRS S/ RPC - BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:32:47

EXPEDIENTE MARTINS 1.930 1,01 1.949,30 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:09:25

CELUCAT CELUCAT 1.930 0,64 1.235,20 Sim Sim

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:13

FORONI FORONI 1.930 1,10 2.123,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

114x162 ipecol 1.930 0,99 1.910,70 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:28:47

foroni foroni 1.930 1,00 1.930,00 Sim Não

0109 - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSER MED: 240X340 MM
Especificação : ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET; PESANDO 90 G/ M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSÃO; MEDINDO
240X340 MM; NA COR AMARELA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:35:29

EXPEDIENTE MARTINS 660 1,07 706,20 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:09:54

CELUCAT CELUCAT 660 0,64 422,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:13:57

IPECOL IPECOL 660 1,07 706,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:13

FORONI FORONI 660 3,40 2.244,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

240x340 ipecol 660 1,05 693,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:29:03

foroni foroni 660 1,06 699,60 Sim Não

0110 - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET MED: 260X360 MM
Especificação : ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 90G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSÃO; MEDINDO
260X360 MM. NA COR AMARELA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:36:12

EXPEDIENTE MARTINS 510 1,20 612,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:10:19

CELUCAT CELUCAT 510 0,64 326,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:14:17

IPECOL IPECOL 510 1,20 612,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:12

FORONI FORONI 510 3,80 1.938,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

260x360 ipecol 510 1,18 601,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:29:11

foroni foroni 510 1,19 606,90 Sim Não
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0111 - ENVELOPE A4 BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:37:37

EXPEDIENTE MARTINS 4.370 1,03 4.501,10 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:10:49

CELUCAT CELUCAT 4.370 0,64 2.796,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:14:46

IPECOL IPECOL 4.370 1,03 4.501,10 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

a4 ipecol 4.370 1,01 4.413,70 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:30:32

foroni foroni 4.370 1,02 4.457,40 Sim Não

0112 - FITILHO ROLO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Fita de Cetim rolo,Ideal para artesanatos, laços, tiaras, bordados, embalagens e outros.
Comprimento 100 metros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:15:05

GITEX GITEX 605 14,40 8.712,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

100 metros embalando 605 4,11 2.486,55 Sim Não

0113 - GRAMPO FIXA PAPEL
Especificação : TIPO TRILHO, MEDINDO 80 MM, CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50
TRILHOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:11:29

DELLO DELLO 550 19,90 10.945,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:15:22

LYKE LYKE 550 20,31 11.170,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:12

BRW BRW 550 93,30 51.315,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

trilho acc 550 19,91 10.950,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:30:43

jocar jocar 550 20,11 11.060,50 Sim Não

0114 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48 X 40 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:12:01

ADELBRAS ADELBRAS 1.475 4,10 6.047,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:16:57

FIX FIX 1.475 7,56 11.151,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:12

NASTRO NASTRO 1.475 50,70 74.782,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:54

48x40 embalando 1.475 7,41 10.929,75 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:30:52

embalando embalando 1.475 7,48 11.033,00 Sim Não

0115 - QUADRO DE AVISO 90 X 60
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

FFN FORNAZAR-
ME

13.104.805/0001-
27

07/04/2021 -
15:50:48

engeflex engeflex 275 300,00 82.500,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

90x60 stalo 275 110,28 30.327,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:30:59

cortiart cortiart 275 111,40 30.635,00 Sim Não

0116 - CAIXA DE ARQUIVO 25 X 13
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:12

POLIBRAS POLIBRAS 1.560 53,20 82.992,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

25x13 polibras 1.560 9,71 15.147,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:31:09

frama frama 1.560 9,80 15.288,00 Sim Não

0117 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0
Especificação : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:12:36

BRW BRW 270 19,57 5.283,90 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:17:28

MAX TOP MAX TOP 270 19,57 5.283,90 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:49:12

clips n°3 caixa bacchi/ bacchi ind. 270 19,57 5.283,90 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:12

FIX PAPER FIX PAPER 270 22,20 5.994,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

n°3 niquelado acc 270 19,18 5.178,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:31:18

acc acc 270 419,37 113.229,90 Sim Não

0118 - CLIPS NIQUELADO Nº 4/0
Especificação : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:36:58

BRW BRW 360 19,98 7.192,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:17:48

MAX TOP MAX TOP 360 24,92 8.971,20 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:49:50

clips n°4 caixa bacchi/ bacchi ind. 360 24,92 8.971,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

FIX PAPER FIX PAPER 360 22,20 7.992,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

n°4 niquelado acc 360 24,43 8.794,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:31:28

acc acc 360 24,67 8.881,20 Sim Não

0119 - CLIPS NIQUELADO Nº 6/0
Especificação : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:37:52

BRW BRW 390 19,98 7.792,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:18:06

MAX TOP MAX TOP 390 22,48 8.767,20 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:50:32

clips n°6 caixa bacchi/ bacchi ind. 390 22,48 8.767,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

FIX PAPER FIX PAPER 390 28,80 11.232,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

6/0 niquelado acc 390 22,04 8.595,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:31:36

acc acc 390 22,26 8.681,40 Sim Não

0120 - FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:38:14

ADELBRAS ADELBRAS 665 4,10 2.726,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:18:20

FIX FIX 665 7,00 4.655,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

NASTRO NASTRO 665 50,70 33.715,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

48x40 embalando 665 6,86 4.561,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:31:47

embalando embalando 665 6,93 4.608,45 Sim Não

0121 - GRAMPEADOR EM METAL Nº 12
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:38:46

MAPED MAPED 250 24,90 6.225,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

n°12 grampline 250 28,16 7.040,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:37:39

jocar jocar 250 28,44 7.110,00 Sim Não

0122 - GRAMPEADOR EM METAL Nº 18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:39:11

GENMES GENMES 250 27,90 6.975,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

n° 18 grampline 250 33,21 8.302,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:37:55

jocar jocar 250 33,54 8.385,00 Sim Não

0123 - CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP A4 TRANSPARENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:39:41

MAPEX MAPEX 7.620 0,99 7.543,80 Sim Sim
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BIANCA
APARECIDA
MACHADO DE
ALENCAR
BATISTA DE
OLIVEIRA
03689485606

31.969.144/0001-
84

06/04/2021 -
09:47:52

A4 incolor Lassane 7.620 1,88 14.325,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

LASSANE LASSANE 7.620 3,50 26.670,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

pp a4 lassane 7.620 1,85 14.097,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:38:09

dac dac 7.620 1,86 14.173,20 Sim Não

0124 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO
Especificação : EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:40:09

DELLO DELLO 3.375 19,90 67.162,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:18:43

DELLO DELLO 3.375 22,20 74.925,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:53:24

EMBALAGEM DELLO/DELLO 3.375 22,20 74.925,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

LOURENSSON LOURENSSON 3.375 65,90 222.412,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

trilho plastico acc 3.375 21,76 73.440,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:38:19

jocar jocar 3.375 21,98 74.182,50 Sim Não

0125 - CADERNO BROCHURA GRANDE
Especificação : Caderno Brochura Capa dura costurado, com tamanho grande de 27x20 cm, e com 96 folhas pautadas. Cores
diversas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:40:36

JANDAIA JANDAIA 1.500 8,90 13.350,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:18:59

CREDEAL CREDEAL 1.500 10,48 15.720,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:54:03

caderno brochura
Unidade

TILIBRA/MeadWestvaco1.500 10,48 15.720,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

CREDEAL CREDEAL 1.500 68,20 102.300,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

96 fls tilibra 1.500 10,28 15.420,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:38:28

credeal credeal 1.500 10,38 15.570,00 Sim Não

0126 - LÁPIS PRETO
Especificação : LÁPIS PRETO Nº02, SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA, REVESTIDO COM
MATERIAL CERÂMICO NA COR VERDE E GRAFITE RESISTENTE FIXADO A MADEIRA, MEDINDO 02MM DE ESPESSURA.
COMO PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES DIMENSÕES: 175MM X 07MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO).
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SELO DO INMETRO E COMPOSIÇÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:41:05

BIC BIC 450 84,90 38.205,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:19:16

SERELEPE SERELEPE 450 90,16 40.572,00 Sim Não
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V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:55:22

LAPIS PRETO
N°2 CAIXA

BIC / BIC WORLD 450 90,16 40.572,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

LEONORA LEONORA 450 405,70 182.565,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

n°2 leonora 450 88,36 39.762,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:20:38

BIC EVOLUTION
GRAFITE HB#2
COR VERDE

BIC 450 85,00 38.250,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:38:33

leonora leonora 450 89,26 40.167,00 Sim Não

0127 - CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL - CAIXA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:40:33

EXPEDIENTE BIC 1.068 43,95 46.938,60 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:41:37

BIC BIC 1.068 38,08 40.669,44 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:19:32

TIP TIP 1.068 43,95 46.938,60 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:56:03

CANETA CAIXA BIC / BIC WORLD 1.068 43,95 46.938,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

BIC BIC 1.068 346,00 369.528,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:53

transparente bic 1.068 43,08 46.009,44 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:23:27

COMPACTOR 07,
COR AZUL.
ESCRITA FINA

COMPACTOR 1.068 42,00 44.856,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:26:35

jocar jocar 1.068 43,51 46.468,68 Sim Não

0128 - CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:41:34

EXPEDIENTE BIC 1.015 44,06 44.720,90 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:41:59

BIC BIC 1.015 38,08 38.651,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:19:47

TIP TIP 1.015 44,06 44.720,90 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:56:38

CANETA CAIXA BIC / BIC WORLD 1.015 44,06 44.720,90 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:11

BIC BIC 1.015 346,00 351.190,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

transparente bic 1.015 43,18 43.827,70 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:24:24

COMPACTOR 07,
COR PRETA.
ESCRITA FINA

COMPACTOR 1.015 42,00 42.630,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:26:43

jocar jocar 1.015 43,62 44.274,30 Sim Não

0129 - CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA - CAIXA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:42:58

EXPEDIENTE BIC 195 43,98 8.576,10 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:42:18

BIC BIC 195 38,08 7.425,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:20:05

TIP TIP 195 43,98 8.576,10 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
13:57:10

CANETA CAIXA BIC / BIC WORLD 195 43,98 8.576,10 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

BIC BIC 195 346,00 67.470,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

transparente bic 195 43,11 8.406,45 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:27:51

COMPACTOR 07,
VERMELHA.
ESCRITA FINA

COMPACTOR 195 42,00 8.190,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:26:59

jocar jocar 195 43,54 8.490,30 Sim Não

0130 - ALFINETE MEDIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:20:34

BACCHI BACCHI 10 9,49 94,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

medio acc 10 9,31 93,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:37:24

acc acc 10 9,40 94,00 Sim Não

0131 - CLIPS DOURADO
Especificação : CLIPS DOURADO, N° 5/0, CAIXA PLÁSTICA COM 100 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

5/0 acc 640 7,53 4.819,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:41:27

jocar jocar 640 7,60 4.864,00 Sim Não

0132 - CLIP GALVANIZADO Nº 4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:42:58

BACCHI BACCHI 20 3,37 67,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:20:59

MAX TOP MAX TOP 20 16,87 337,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

n°4 acc 20 16,54 330,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:41:33

jocar jocar 20 16,70 334,00 Sim Não

0133 - CLIP GALVANIZADO Nº 5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:43:18

BACCHI BACCHI 20 3,37 67,40 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

n°5 acc 20 17,01 340,20 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:41:41

jocar jocar 20 17,18 343,60 Sim Não

0134 - CLIP GALVANIZADO Nº 6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:44:16

BACCHI BACCHI 20 5,07 101,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:21:22

MAX TOP MAX TOP 20 17,53 350,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

n°6 acc 20 17,18 343,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:41:48

jocar jocar 20 17,35 347,00 Sim Não

0135 - GRAMPEADOR MÉDIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:44:52

MAPED MAPED 10 24,90 249,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:21:43

STAPLER STAPLER 10 22,48 224,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

médio grampline 10 22,04 220,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:41:57

jocar jocar 10 22,26 222,60 Sim Não

0136 - GRAMPEADOR GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:45:18

LEONORA LEONORA 5 91,42 457,10 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:22:00

LEO LEO 5 56,40 282,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

grande grampline 5 55,28 276,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:42:03

jocar jocar 5 55,84 279,20 Sim Não

0137 - LIVRO DE PONTO GRANDE
Especificação : Livro de Ponto Capa Dura Grande, com 04 Assinaturas, folhas numeradas e com 100 folhas. É utilizado para
auxiliar a organização em comércios, empresas e escritórios.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:46:03

S DOMINGOS S DOMINGOS 5 24,94 124,70 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:22:24

SD SD 5 25,90 129,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

100 fls tilibra 5 25,39 126,95 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:42:10

tilibra tilibra 5 25,64 128,20 Sim Não

0138 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR
Especificação : Grampo grampeador 26/6, de aço revestido resistente à oxidação. Ideal para grampear até 30 folhas, com pontas
afiadas, tipo Galvanizado, e a embalagem com 5.000 grampos.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:46:33

BACCHI BACCHI 20 10,78 215,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:22:45

BRW WIN BRW WIN 20 11,49 229,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

ate 30 fls acc 20 11,27 225,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:42:17

jocar jocar 20 11,38 227,60 Sim Não

0139 - TINTA PARA CARIMBO AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:46:56

RADEX RADEX 304 5,90 1.793,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:23:02

JAPAN JAPAN 304 10,13 3.079,52 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

RADEX RADEX 304 31,50 9.576,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

azul radex 304 9,93 3.018,72 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:42:30

radex radex 304 10,03 3.049,12 Sim Não

0140 - PASTA ARQUIVO
Especificação : REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 350 MM ( LARGURA) X
280 MM ( ALTURA ) X 85 MM ( DORSO ), COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, PROTETOR METÁLICO NAS BORDAS DA PARTE
INFERIOR, FECHO METÁLICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR
04 REBITES, PRENDENDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

05/04/2021 -
18:33:53

FRAMA FRAMA 540 13,90 7.506,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:23:26

FRAMA FRAMA 540 23,20 12.528,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

FRAMA FRAMA 540 106,90 57.726,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

az tilibra 540 14,39 7.770,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:42:37

frama frama 540 14,53 7.846,20 Sim Não

0141 - PINCEL MARCADOR DE TEXTO
Especificação : Pincel Marcador de Texto; Com cores fluorescentes e vibrantes, ponta chinfrada e resistentes. Que seja prático e
aplicável em diversos tipos de papel. E com cores diversas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:49:15

TRIS TRIS 10 2,48 24,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:23:47

LYKE LYKE 10 3,51 35,10 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:52

ponta chanfrada radex 10 3,44 34,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:44:56

jocar jocar 10 3,47 34,70 Sim Não

0142 - PASTA POLIONDA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:49:39

POLIBRAS POLIBRAS 10 5,80 58,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:25:28

ALAPLAST ALAPLAST 10 7,78 77,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

polionda polibras 10 7,63 76,30 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:07

polycart polycart 10 7,70 77,00 Sim Não

0143 - PASTA SANFONADA A4
Especificação : COM 31 DIVISORIAS, ACOMPANHADA DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES DAS
DIVISORIAS,POSSUINDO FECHAMENTO COM ELASTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE
EXTRAVIOS NOS DOCUMENTOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:25:46

POLI POLI 175 54,22 9.488,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

ACP ACP 175 415,50 72.712,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

sanfonada 31
divisorias

polibras 175 42,23 7.390,25 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:14

jocar jocar 175 42,66 7.465,50 Sim Não

0144 - BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:50:03

NOTE FIX NOTE FIX 30 5,66 169,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:26:06

LYKE LYKE 30 9,65 289,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

post it tilibra 30 9,46 283,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:21

jocar jocar 30 9,55 286,50 Sim Não

0145 - COLA BRANCA 500G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:50:37

NEW MAGIC NEW MAGIC 10 10,98 109,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:26:20

PIRA PIRA 10 29,19 291,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

500g piratininga 10 28,61 286,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:29

bambini bambini 10 28,90 289,00 Sim Não

0146 - LÁPIS GRAFITE 07
Especificação : Lápis grafite 07; Possuir acionamento superior, que seja resistente, com borracha e agulha para limpeza, com
capacidade para 6 minas de grafite.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:26:35

LEO LEO 20 4,51 90,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

07mm radex 20 4,42 88,40 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:35

leonora leonora 20 4,46 89,20 Sim Não

0147 - PONTA PARA GRAFITE 07
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:26:53

SMART SMART 10 3,34 33,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

07mm radex 10 3,28 32,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:41

jocar jocar 10 3,31 33,10 Sim Não

0148 - GRAMPO TRILHO DE METAL
Especificação : Grampo trilho metalizado para pasta tipo trilho, com capacidade para prender até 300 folhas de papel. Distância
da furação 80mm, e Caixa com 50 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:51:24

JOCAR JOCAR 20 19,90 398,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:27:15

LYKE LYKE 20 20,52 410,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

metalico acc 20 20,11 402,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:47

jocar jocar 20 20,31 406,20 Sim Não

0149 - ENVELOPE OFÍCIO AMARELO
Especificação : Pacote com 250 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:46:24

EXPEDIENTE MARTINS 100 103,47 10.347,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:52:01

CELUCAT CELUCAT 100 64,00 6.400,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:27:37

IPECOL IPECOL 100 140,00 14.000,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

oficio ipecol 100 101,41 10.141,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:45:54

foroni foroni 100 102,44 10.244,00 Sim Não

0150 - ENVELOPE A4 AMARELO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Envelope A4 Amarelo, modelo saco, tamanho 229x324mm, embalagem com 100 unidade.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:47:53

EXPEDIENTE MARTINS 100 103,46 10.346,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:52:35

CELUCAT CELUCAT 100 64,00 6.400,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:27:56

IPECOL IPECOL 100 103,46 10.346,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

FORONI FORONI 100 310,60 31.060,00 Sim Não
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R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

a4 ouro ipecol 100 101,40 10.140,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:30:28

ENVELOPE A4
AMARELO SACO

SCRITY 100 100,00 10.000,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:46:04

foroni foroni 100 102,43 10.243,00 Sim Não

0151 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 25,4 MM X 66,7 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:28:22

POLIFIX POLIFIX 245 10,20 2.499,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

auto-adesivas clamar 245 10,00 2.450,00 Sim Não

0152 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 33,9 MM X 101,6 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:29:02

POLIFIX POLIFIX 240 29,31 7.034,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

auto-adesivas clamar 240 28,73 6.895,20 Sim Não

0153 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 50,8 MM X 101,6 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:29:18

POLIFIX POLIFIX 2.410 15,02 36.198,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

auto-adesivas clamar 2.410 14,72 35.475,20 Sim Não

0154 - ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA- GRANDE
Especificação : ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA GRANDE, MEDINDO 31 CM DE ALTURA X 41 CM DE LARGURA
GRAMATURA 90 GR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:50:11

EXPEDIENTE MARTINS 1.530 1,14 1.744,20 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:53:18

CELUCAT CELUCAT 1.530 0,64 979,20 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

31x41 ipecol 1.530 1,12 1.713,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:46:29

foroni foroni 1.530 1,13 1.728,90 Sim Não

0155 - ESQUADRO 45 X 16 CM
Especificação : ESQUADRO 45 X 16 CM EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:29:36

NDL NDL 109 7,36 802,24 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:51

45x16 tilibra 109 7,22 786,98 Sim Não

0156 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 12,7 MM X 44,45 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:29:54

POLIFIX POLIFIX 190 8,51 1.616,90 Sim Não
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R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

auto-adesivas clamar 190 8,34 1.584,60 Sim Não

0157 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS Nº 25,4 MM X 101,6 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:30:15

POLIFIX POLIFIX 215 8,22 1.767,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

auto-adesivas clamar 215 8,06 1.732,90 Sim Não

0158 - PAPEL COLORSET CORES SORTIDAS
Especificação : PAPEL COLORSET CORES SORTIDAS EMBALAGEM CONTENDO 20 FOLHAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:51:43

EXPEDIENTE SUZANO 1.090 20,59 22.443,10 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:30:35

RST RST 1.090 22,08 24.067,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

20fls reipel 1.090 20,18 21.996,20 Sim Não

0159 - PAPEL CONTACT
Especificação : TIPO ADESIVO, COR TRANSPARENTE, APRESENTAÇÃO ROLO TAMANHO 45 CM X 10 M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:54:05

VMP VMP 345 45,90 15.835,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:30:54

POLIFIX POLIFIX 345 46,42 16.014,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

45x10 vinitac 345 45,50 15.697,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:46:47

vmp vmp 345 45,96 15.856,20 Sim Não

0160 - PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS)
Especificação : PAPEL LAMINADO, EM COR, MEDINDO (50 X 60) CM. -VARIAS CORES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:54:40

VMP VMP 1.100 1,38 1.518,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:31:09

RST RST 1.100 2,06 2.266,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

laminado reipel 1.100 2,02 2.222,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:47:01

vmp vmp 1.100 2,04 2.244,00 Sim Não

0161 - PAPEL MADEIRA
Especificação : PAPEL MADEIRA NA COR KRAFT OURO, DIMENSÕES 66 X 96 CM, GRAMATURA 120 GRAMA. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:55:13

ANIM ANIM 2.200 0,99 2.178,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

120g reipel 2.200 1,31 2.882,00 Sim Não
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A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:48:26

vmp vmp 2.200 1,32 2.904,00 Sim Não

0162 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:55:43

LEONORA LEONORA 272 28,20 7.670,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:31:40

FUTURO FUTURO 272 36,41 9.903,52 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

LEONORA LEONORA 272 191,30 52.033,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

grande embalando 272 35,69 9.707,68 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:48:33

jocar jocar 272 36,05 9.805,60 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:51:48

FB FB 272 50,00 13.600,00 Sim Não

0163 - TINTA PARA CARIMBO PRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:56:02

RADEX RADEX 300 5,90 1.770,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:31:54

JAPAN JAPAN 300 10,11 3.033,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:06

preto radex 300 9,91 2.973,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:48:42

radex radex 300 10,01 3.003,00 Sim Não

0164 - PAPEL TRANSPARENTE
Especificação : LAMINADO DE PVC, AUTO ADESIVO PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO MEDINDO 45 CM X
25 M.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:56:54

VMP VMP 340 45,90 15.606,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

45x25 champion 340 45,59 15.500,60 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:48:50

vmp vmp 340 46,05 15.657,00 Sim Não

0165 - LAPIS GRAFITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:32:13

ONDA ONDA 18 80,83 1.454,94 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

grafite leonora 18 79,22 1.425,96 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:32:45

LAPIS GRAFITE
PRETO N 02
MULTICOLOR

FABER CASTELL 18 79,00 1.422,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:48:58

leonora leonora 18 80,02 1.440,36 Sim Não

0166 - FURADOR ARTESANAL
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:32:37

SELLER SELLER 3 93,69 281,07 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

furador make 3 91,82 275,46 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:49:10

jocar jocar 3 92,75 278,25 Sim Não

0167 - CANETA MARCA TEXTOS AMARELO FLUORESCENTE
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CANETA MARCA TEXTOS,COR AMARELO FLUORESCENTE,GRAVADO NO CORPO A
MARCA DO FABRICANTE,EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:58:46

TRIS TRIS 50 3,19 159,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:32:56

LYKE LYKE 50 8,38 419,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

fluorescente radex 50 8,22 411,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:49:17

jocar jocar 50 8,30 415,00 Sim Não

0168 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CALCULADORA CIENTÍFICA,COR PRETA,10 x 75 x 162 MILIMETROS,MENU COM ÍCONES
INTUITIVO E FÁCIL DE APRENDER,VISOR DE TEXTO NATURAL.FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DE LISTA PARA
APRENDIZADO COMPLETO E RÁPIDO,MENSAGENS EM PORTUGUÊS FÁCEIS DE ENTENDER.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
21:59:43

CASSIO CASSIO 6 139,90 839,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:33:24

MAX CLASSE MAX CLASSE 6 147,14 882,84 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

cientifica kenko 6 144,20 865,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:49:30

leonora leonora 6 145,67 874,02 Sim Não

0169 - LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES
Especificação : LÁPIS DE COR, GRANDE, SEXTAVADO, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES SORTIDAS, COMPOSTO POR
PIGMENTOS AGLUTINADO, CARGA INERTE E CERAS COM FORMATO SEXTAVADO, FABRICADO C/ PIGMENTOS DE ALTA
QUALIDADE QUE PROPORCIONAM MELHOR COBERTURA, COM CORES VIVAS E BRILHANTES, COM TABELA DE CORES
NA CAIXA, ( PARA DESPERTAR NA CRIANÇA O VALOR DAS CORES) COM MINAMACIA, DESLIZA MELHOR PERMETINDO
VARIAÇÕES DE TONS SUAVES ATÉ TRAÇOS INTENSOS, SUPERRESISTENTES, FIXAÇÃO DO GRAFITE À MADEIRA
TORNANDO O LÁPIS MAIS RESISTENTE AO USAR O APONTADOR SEM QUEBRAR A MINA, MADEIRA REFLORESTADA,
MINA MAIS GROSSA DE 3,3 MM (MEDIDAS MINIMAS), MEDIDAS DO LÁPIS 17,5 CM, MEDIDAS DA CAIXA 10,3 X 19,5 CM.
SOMENTE 1ª LINHA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:00:15

LEONORA LEONORA 60 5,18 310,80 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:33:41

SERELEPE SERELEPE 60 11,97 718,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

12 cores leonora 60 11,74 704,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:49:36

leonora leonora 60 11,85 711,00 Sim Não

0170 - CAIXA ORGANIZADORA PRONTOBOX LISA(MÉDIA)
Especificação : ESPECIFICAÇÕES:Caixa organizadora preta média Prontobox Polycart. Caixa em Plástico com alças,tampa com
impressão em Silk. Largura:26,5cm Altura:23cm Comprimento:36cm
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:34:00

POLI POLI 6 59,04 354,24 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:50

prontobox dello 6 44,06 264,36 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:49:47

alaplast alaplast 6 44,50 267,00 Sim Não

0171 - CAIXA ORGANIZADORA PRONTOBOX LISA(GRANDE)
Especificação : ESPECIFICAÇÕES:Caixa Organizadora Prontobox Lisa,Cor Preta, Material de Polipropileno Alveolar.Volume 22
Litros. Marca: Polycart
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:36:22

poli POLI 6 69,94 419,64 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

prontobox dello 6 68,55 411,30 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:51:20

alaplast alaplast 6 69,24 415,44 Sim Não

0172 - TNT(METRO)
Especificação : TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140CM DE LARGURA. CORES DIVERSAS:BRANCO,
AMARELO, AZUL, LARANJA E ETC...
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:54:42

EXPEDIENTE HTX 50 4,44 222,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:00:55

DUBFLEX DUBFLEX 50 3,00 150,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:36:41

SB SB 50 4,44 222,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

liso mj textil 50 4,36 218,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:51:27

santa fé santa fé 50 4,40 220,00 Sim Não

0173 - COLA COLORIDA PARA PAPEL
Especificação : ESPECIFICAÇÕES:Este kit contém 6 potes plásticos de cola colorida em cada um,possui bico aplicador, potinhos
com cores sortidas.Foi desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. É ideal para fazer colagens, relevos coloridos e pintar
sobre papel. Produto atóxico23g de tinta em cada pote Tamanho dokit: C12,5x L11 x A3,0cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:01:24

RADEX RADEX 10 13,50 135,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:37:06

ONDA ONDA 10 13,68 136,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

23g piratininga 10 13,41 134,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:51:35

bambini bambini 10 13,54 135,40 Sim Não

0174 - GIZ DE CERA BIG COM 12 CORES
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Giz de Cera Big, Caixa com 12 cores sortidas,desenvolvido para trabalhos infantis. É
anatômico, fabricado com ceras de alta qualidade,proporcionando traço e cobertura de grandes áreas sem esforço. Para
desenhar, escrever e pintar sobre papel,e também para trabalhos com acabamentos artísticos. Produto atóxico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:01:53

RADEX RADEX 10 4,90 49,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:37:25

PIRA PIRA 10 7,93 79,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

12 cores piratininga 10 7,78 77,80 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:51:41

jocar jocar 10 7,85 78,50 Sim Não

0175 - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
Especificação : Bastão Cola Quente Fina, transparente e com 7mm x 30cm de comprimento. É utilizado em colagem Artesanal de
Madeira, papelão, papel, EVA, e outros. Pacote com 12 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:03:37

TECK BOND TECK BOND 180 11,88 2.138,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:37:43

REND REND 180 12,79 2.302,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

fino rendicolla 180 12,54 2.257,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:51:48

jocar jocar 180 12,66 2.278,80 Sim Não

Magazine
Meneghel Ltda.

01.942.594/0001-
12

08/04/2021 -
08:52:33

RENDICOLLA RENDICOLLA 180 50,00 9.000,00 Sim Não

0176 - TESOURA CLASS ESCOLAR
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Tesoura Class Escolar de Inox, com cores sortidas,cabo em ABS de alto brilho,pontas
arredondadas,lâmina antiferrugem e com 13cm de comprimento.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:04:06

TRIS TRIS 10 3,82 38,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:38:09

LEO LEO 10 5,32 53,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

escolar radex 10 5,22 52,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:51:56

leonora leonora 10 5,27 52,70 Sim Não

0177 - PAPEL 40 KG
Especificação : PAPEL 40 KG, DIMENSÕES DA FOLHA 96X66 CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:04:46

JANDAIA JANDAIA 3.413 1,26 4.300,38 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:38:31

DMO DMO 3.413 4,21 14.368,73 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:10

REIPEL REIPEL 3.413 8,90 30.375,70 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

96x66 reipel 3.413 4,13 14.095,69 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:52:04

vmp vmp 3.413 4,17 14.232,21 Sim Não

0178 - MASSA PARA MODELAR CAIXA C/ 12
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES DE MASSA DE MODELAR; TEXTURA SUPER
MACIA; NÃO GRUDA NAS MÃOS, NÃO ESFARELA E PODE SER REAPROVEITADA; PRODUTO ATÓXICO E NÃO
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PERECÍVEL; PERMITE A MISTURA PARA CRIAÇÃO DE NOVAS CORES E DÁ FORMA Á EXPRESSÃO DE CRIATIVIDADE
DAS CRIANÇAS; INDICADA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:05:11

ACRILEX ACRILEX 465 5,45 2.534,25 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:38:53

MASSABEL MASSABEL 465 8,99 4.180,35 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

LEONORA LEONORA 465 38,80 18.042,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

12 cores piratininga 465 8,82 4.101,30 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:52:12

vmp vmp 465 8,90 4.138,50 Sim Não

0179 - PERFURADOR DE E.V.A
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Perfurador de EVA é Ideal para trabalhos escolares, artesanato e decorações em geral.Modelo
Borboleta e Circular corta papel e EVA, possui capa plástica de proteção na área do corte, que também funciona como depósito
do material cortado.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:39:09

SELLER SELLER 4 84,63 338,52 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

perfurador make 4 82,94 331,76 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:52:19

jocar jocar 4 83,78 335,12 Sim Não

0180 - CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA,PONTA FINA,PACOTE COM 12 UNIDADES,E COM
CORES DIVERSAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:39:27

COLOR COLOR 10 23,61 236,10 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

12 cores tris 10 23,14 231,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:52:26

jocar jocar 10 23,37 233,70 Sim Não

0181 - ALFINETES NIQUELADO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: METÁLICO DE NÍQUEL,REALIZADO MEDIANTE BANHO E LECTROLÍTICO OU QUÍMICO,
QUE SE DÁ AO METAL PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA À OXIDACAO OU O DESGASTE,TAMANHO 20MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:49

niquelado acc 20 7,40 148,00 Sim Não

0182 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 12, CABO DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:05:51

CONDOR CONDOR 240 3,90 936,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:40:19

rio rio 240 6,70 1.608,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

n°12 cassia 240 6,57 1.576,80 Sim Não

0183 - AGENDA ANUAL
Especificação : Agenda Executiva Diária, com 1 dia por página, incluindo sábado e domingo. Com material de boa qualidade e
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com capa dura costurada. É utilizada para planejamento organização do dia a dia, em casa, escritórios, e outros. Com o tamanho
14x20cm de comprimento e cor preta.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:56:42

EXPEDIENTE FABRICAO
PROPIA

12 46,06 552,72 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:41:31

graf graf 12 46,06 552,72 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

executiva tilibra 12 45,14 541,68 Sim Não

0184 - TINTA ESCOLAR POTE DE 520ML
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: importante instrumento para o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e
percepção visual das cores. Cores miscíveis entre si. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e
cerâmica.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

520ml piratininga 15 15,43 231,45 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:52:59

vmp vmp 15 15,58 233,70 Sim Não

0185 - TECIDO TULE
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Tecido Tule é utilizado em Artesanatos, confecções, Lembrancinhas,etc. Largura 1,20m -
c/50m. Composição: 100% Poliéster
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:58:19

EXPEDIENTE HTX 50 10,30 515,00 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:41:54

passarela passarela 50 10,30 515,00 Sim Não

0186 - PORTA CANETA DE METAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:43:10

rio rio 5 22,22 111,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:53:26

waleu waleu 5 18,58 92,90 Sim Não

0187 - CACHEPOT DE PLÁSTICO MÉDIO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Cachepot de Plástico,utilizado para Decorações de Festas, Mesas Lembrancinhas e,etc.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:43:27

uni uni 8 22,95 183,60 Sim Não

0188 - DUREX COLORIDO
Especificação : DUREX COLORIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

06/04/2021 -
17:43:45

fix fix 620 5,37 3.329,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

NASTRO NASTRO 620 4,70 2.914,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

colorido embalando 620 5,27 3.267,40 Sim Não

0189 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA- PEQUENO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
09:59:32

EXPEDIENTE MARTINS 2.125 1,00 2.125,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:06:18

CELUCAT CELUCAT 2.125 0,64 1.360,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

pequeno ipecol 2.125 0,98 2.082,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:53:45

foroni foroni 2.125 0,99 2.103,75 Sim Não

0190 - PAPEL COUCHÊ BRANCO TAMANHO A4 210 X 297 MM.
Especificação : PAPEL COUCHÊ, BRANCO, TAMANHO A4 210 X 297 MM, 180 G/MY, 50 FLS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:06:53

OFFIPAPER OFFIPAPER 260 21,90 5.694,00 Sim Sim

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

OFFPAPER OFFPAPER 260 159,50 41.470,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

180g champion 260 26,12 6.791,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:54:03

vmp vmp 260 23,41 6.086,60 Sim Não

0191 - GRAMPEADOR PARA MADEIRA GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:33:15

SNAUZER SNAUZER 600 103,08 61.848,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
14:02:12

UNIDADE SPARTA/SPARTA 600 103,08 61.848,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

grande grampline 600 101,02 60.612,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:54:28

jocar jocar 600 102,05 61.230,00 Sim Não

0192 - ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, PEQUENO
Especificação : MED. 17 CM ALT. X 25 CM LARG. GRAMATURA 90 GR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:08:01

CELUCAT CELUCAT 1.170 0,64 748,80 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

17x25 ipecol 1.170 1,07 1.251,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:54:43

foroni foroni 1.170 1,08 1.263,60 Sim Não

0193 - PAPEL CELOFANE
Especificação : CORES VARIADAS, TAMANHO 70 X 90 CM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:08:23

VMP VMP 600 0,98 588,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

70x90 reipel 600 1,59 954,00 Sim Não
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0194 - PAPEL MICRO ONDULADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:33:38

RST RST 810 3,58 2.899,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

REIPEL REIPEL 810 29,50 23.895,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

micro ondulado reipel 810 3,51 2.843,10 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:54:58

vmp vmp 810 3,54 2.867,40 Sim Não

0195 - PAPEL CHUMBO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

chumbo cromus 150 36,26 5.439,00 Sim Não

0196 - COLA PARA E.V.A
Especificação : PRODUZIDA A PARTIR DO PRÓPRIO E.V.A INVERTIDO, EMBALAGEM COM 90 GRS (COLA E.V.A SIMPLES).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:34:04

ACRILEX ACRILEX 480 7,31 3.508,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

PIRATININGA PIRATININGA 480 52,90 25.392,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

90gr piratininga 480 7,17 3.441,60 Sim Não

0197 - COLA PARA TECIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:34:24

ACRILEX ACRILEX 140 52,42 7.338,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

tecido piratininga 140 51,38 7.193,20 Sim Não

0198 - FITA DE SEDA FINA RL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:34:53

GITEX GITEX 270 11,52 3.110,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

fina cromus 270 9,02 2.435,40 Sim Não

0199 - CAIXA ORGANIZADORA GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:35:20

UNI UNI 12 94,05 1.128,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:48

grande dello 12 92,17 1.106,04 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:55:32

alaplast alaplast 12 93,11 1.117,32 Sim Não

0200 - CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:35:44

UNI UNI 2 69,97 139,94 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

pequena dello 2 68,58 137,16 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:55:41

alaplast alaplast 2 69,27 138,54 Sim Não

0201 - CAIXA CACHEPO
Especificação : Cachepô de Poá
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

cachepo de poa cromus 5 35,59 177,95 Sim Não

0202 - COLA ALTO RELEVO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:37:20

ACRILEX ACRILEX 910 19,29 17.553,90 Sim Não

0203 - COLA GLITER
Especificação : COLA GLITER 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. (CORES VARIADAS).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

90gr piratininga 300 26,47 7.941,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:56:00

vmp vmp 300 26,74 8.022,00 Sim Não

0204 - COLORSET EM COR
Especificação : COLORSET, EM COR, TAMANHO APROXIMADO DE (50 X 66 CM). ( VARIAS CORES).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:37:41

RST RST 150 7,57 1.135,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

50x66 reipel 150 7,42 1.113,00 Sim Não

0205 - CUBO TÁTIL EMBORRACHADO
Especificação : COMPOSTO POR 06 BASES DE CORES ALTERNADAS, MEDINDO 25 X 25 CM, E 09 LETRAS COLORIDAS
NA BASE ( CORRESPONDENTE A PALAVRA CUBO TÁTIL) SENDO 16 FORMAS GEOMÉTRICAS: 04 QUADRADOS, 04
TRIÂNGULOS, 04 RETÂNGULOS E 04 CÍRCULOS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MATERIAL E.V.A.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:38:02

CARLU CARLU 124 82,77 10.263,48 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

25x25 carlu 124 81,12 10.058,88 Sim Não

0206 - FELTRO CORES SORTIDAS
Especificação : FELTRO CORES VARIADAS PREFERENCIA PARA AS CORES VERDE, PRETO, VERMELHO E AZUL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:01:33

EXPEDIENTE HTX 1.195 11,85 14.160,75 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:38:35

PASSARELA PASSARELA 1.195 15,20 18.164,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

feltro mj textil 1.195 11,62 13.885,90 Sim Não

0207 - LÁPIS DE COR PEQUENO COM 12 CORES
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:09:05

FAMIX FAMIX 30 5,78 173,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:39:04

COLOR COLOR 30 9,14 274,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

12 cores leonora 30 8,96 268,80 Sim Não

0208 - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO SPRAY COM 60 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:39:31

RADEX RADEX 170 19,69 3.347,30 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

CORTIARTE CORTIARTE 170 102,00 17.340,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

spray 60ml stalo 170 19,30 3.281,00 Sim Não

0209 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, COM 100 FOLHAS. - PEQUENO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:09:53

S DOMINGOS S DOMINGOS 100 19,80 1.980,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:39:48

SD SD 100 20,87 2.087,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

100fls tilibra 100 20,46 2.046,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:56:21

tilibra tilibra 100 20,66 2.066,00 Sim Não

0210 - PAPEL CAMURÇA
Especificação : PAPEL CAMURÇA, EM COR, EM FOLHA MEDINDO 40X60 CM. (VARIAS CORES).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:10:27

VMP VMP 1.800 1,21 2.178,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:40:08

RST RST 1.800 1,44 2.592,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:09

REIPEL REIPEL 1.800 8,30 14.940,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

40x60 reipel 1.800 1,42 2.556,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:56:37

vmp vmp 1.800 1,43 2.574,00 Sim Não

0211 - PAPEL CARTÃO
Especificação : MATERIAL EM PAPEL FOSCO, TAMANHO 50X70, CORES VARIADAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:11:01

VMP VMP 1.700 1,28 2.176,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:40:39

RST RST 1.700 1,49 2.533,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:08

REIPEL REIPEL 1.700 8,70 14.790,00 Sim Não
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R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

50x70 reipel 1.700 1,47 2.499,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:56:54

vmp vmp 1.700 1,48 2.516,00 Sim Não

0212 - PAPEL CREPOM CORES VARIADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:11:22

VMP VMP 300 1,40 420,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:40:58

ARTEF ARTEF 300 8,00 2.400,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:47

crepom reipel 300 1,39 417,00 Sim Não

0213 - PAPEL LAMINADO EM COR MEDINDO (50X60) CM
Especificação : PAPEL LAMINADO, EM COR, MEDINDO (50X60) CM. VARIAS CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:12:05

VMP VMP 780 1,38 1.076,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:41:17

RST RST 780 2,06 1.606,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

50x60 reipel 780 2,02 1.575,60 Sim Não

0214 - PINCEL PONTA REDONDA FINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:12:35

CONDOR CONDOR 220 3,97 873,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:41:36

RIO RIO 220 4,22 928,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

fino cassia 220 4,14 910,80 Sim Não

0215 - PINCEL PONTA REDONDA MEDIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:13:02

CONDOR CONDOR 220 3,98 875,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:41:55

RIO RIO 220 4,37 961,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

media cassia 220 4,29 943,80 Sim Não

0216 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 08
Especificação : PINCEL PONTA REDONDA Nº 08, CABO DE MADEIRA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:14:26

CONDOR CONDOR 220 4,98 1.095,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:42:17

RIO RIO 220 5,73 1.260,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

n°08 cassia 220 5,62 1.236,40 Sim Não
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0217 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 10, ACBO DE MADEIRA
Especificação : PINCEL PONTA REDONDA Nº 10, CABO DE MADEIRA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:14:54

CONDOR CONDOR 220 6,60 1.452,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:42:34

RIO RIO 220 6,60 1.452,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

n°10 cassia 220 6,47 1.423,40 Sim Não

0218 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 14, CABO DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:15:21

CONDOR CONDOR 220 6,80 1.496,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:42:55

RIO RIO 220 8,35 1.837,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

n°14 cassia 220 8,19 1.801,80 Sim Não

0219 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 16 CABO DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:15:40

CONDOR CONDOR 220 6,80 1.496,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:43:11

RIO RIO 220 8,22 1.808,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

n°16 cassia 220 8,06 1.773,20 Sim Não

0220 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 18, CABO DE MADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:16:03

CONDOR CONDOR 220 6,80 1.496,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:43:27

RIO RIO 220 8,78 1.931,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

n°18 cassia 220 8,61 1.894,20 Sim Não

0221 - PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS 05 MILIMETROS
Especificação : PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS, DIMENSÕES 100 CM X 50 CM, ESPESSURAS:05MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

5mm isoeste 1.040 4,41 4.586,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:57:21

isoeste isoeste 1.040 4,46 4.638,40 Sim Não

0222 - PORTA CARIMBO MINIMO 10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

10 acrinil 13 14,86 193,18 Sim Não
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0223 - PORTA LÁPIS/CLIPS EM POLIESTIRENO
Especificação : PORTA LÁPIS/CLIPS EM POLIESTIRENO, COR TRANSPARENTE OU FUMÊ. DIMENSÕES: 150X65X90.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:43:53

NOVA NOVA 38 19,55 742,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

150x65x90 acrinil 38 19,16 728,08 Sim Não

0224 - QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 3,00 M X 1,50 M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:44:13

NDL NDL 90 1.097,60 98.784,00 Sim Não

FFN FORNAZAR-
ME

13.104.805/0001-
27

07/04/2021 -
15:50:48

engeflex engeflex 90 1.000,00 90.000,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

3x1,5 stalo 90 410,58 36.952,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:27:56

cortiart cortiart 90 414,76 37.328,40 Sim Não

0225 - REGLETE DE ALUMINIO DE MESA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0226 - REGLETE DE PLÁSTICO DE BOLSO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0227 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:16:54

BACCHI BACCHI 240 10,78 2.587,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:45:09

BRW WIN BRW WIN 240 11,52 2.764,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:08

BRW BRW 240 47,80 11.472,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

2021-06-
26T03:00:28.000Z

acc 240 11,29 2.709,60 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:35:22

GRAMPO
COBREADO 26/6

JOCAR 240 11,00 2.640,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:57:53

jocar jocar 240 11,40 2.736,00 Sim Não

0228 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE AÇO
Especificação : COBREADO 26/6 CX COM 5000 GRAMPOS POR CAIXA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:17:37

BACCHI BACCHI 190 10,78 2.048,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:45:44

BRW BRW 190 10,81 2.053,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

cobreado acc 190 10,60 2.014,00 Sim Não
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CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:38:36

GRAMPOS
COBREADOS
26/6 C/ ARAME
DE AÇO

ACC 190 10,00 1.900,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:58:01

jocar jocar 190 10,70 2.033,00 Sim Não

0229 - TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO
Especificação : TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM 12 FRASCOS DE 20 ML CADA. COMPOSIÇÃO:
ÁLCOOL, ADTITIVOS, CORANTES E SOLVENTES. NÃO LAVÁVEL. CORES AZUL, PRETO E VERMELHO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:18:10

RADEX RADEX 220 68,90 15.158,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:46:05

ONDA ONDA 220 78,02 17.164,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:07

BRW BRW 220 37,30 8.206,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:46

20ml radex 220 76,46 16.821,20 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:58:15

radex radex 220 77,24 16.992,80 Sim Não

0230 - VELCRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:03:59

EXPEDIENTE HTX 310 11,92 3.695,20 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:46:30

TAPE TAPE 310 11,92 3.695,20 Sim Não

0231 - GIZ DE CERA
Especificação : EMBALAGEM COM 12 CORES DIVERSAS. O GIZ DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM CERAS, CORANTE
NÃO TÓXICOS, CORES LIMPAS E RESISTENTES A LUZ, COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE
USO E QUEDA, NÃO MANCHAR AS MÃOS, NÃO ESFARELAR. O PRODUTO DEVE TER 10CM DE COMPRIMENTO E 0,8CM
DE DIÂMETRO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:18:51

RADEX RADEX 400 4,64 1.856,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:46:52

PIRA PIRA 400 5,80 2.320,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:07

PIRATININGA PIRATININGA 400 24,20 9.680,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

10cmx0,8cm piratininga 400 5,69 2.276,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:58:47

vmp vmp 400 5,74 2.296,00 Sim Não

0232 - JOGO DA MEMÓRIA (NÚMEROS)
Especificação : CONTENDO 40 PEÇAS CONFECCIONADAS EM MDF E MADEIRA. 40 PEÇAS DE 50MM X 50MM X 3MM,
ACONDICIONADOS EM CAIXA TIPO ESTOJO, MEDINDO 130MM X 130MM X 55MM. - 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS
EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES. - CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS UMA
PEÇA COM UM NÚMERO E O SEU PAR REPRESENTANDO A QUANTIDADE DAQUELE NÚMERO COM FIGURAS (EX. Nº4, 4
GUARDA-CHUVAS).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:47:13

CARLU CARLU 115 45,36 5.216,40 Sim Não
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R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

40 peças carlu 115 44,46 5.112,90 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:58:54

carlu carlu 115 44,91 5.164,65 Sim Não

0233 - JOGO DA MEMÓRIA (FORMAS GEOMÉTRICAS)
Especificação : PEÇAS: 5 X 5 CM. - CAIXA: 12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM: - CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA
SERIGRAFADA E LACRADA COM PELÍCULA DE PVC ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS DO JOGO
CONFECCIONADAS EM MDF E MADEIRA. 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA
ATÓXICA EM UMA DAS FACES. -CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS COM GRAVURAS DE FORMAS
GEOMÉTRICAS IGUAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:47:39

CARLU CARLU 165 50,66 8.358,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

40 peças carlu 165 49,65 8.192,25 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:59:01

carlu carlu 165 50,15 8.274,75 Sim Não

0234 - JOGO DE ASSOCIAÇÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

associativo carlu 2 45,77 91,54 Sim Não

0235 - JOGOS PEDAGÓGICOS COM LIBRAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

libras carlu 2 64,07 128,14 Sim Não

0236 - KIT DE DESENHO TÁTIL EM ALTO RELEVO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0237 - MASSA DE MODELAR
Especificação : EMBALAGEM COM 12 CORES DIVERSAS, NÃO TÓXICO. A MASSA DE MODELAR NÃO DEVE ESFARELAR
NEM ENDURECER E DEVERA SER MACIA. COMPOSIÇÃO PARAFINAS, CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, PRODUTO NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 03 ANOS, COMPOSIÇÃO.
REFERENCIA: SELO DO INMETRO, ARMAZENAMENTO, CAMPO PARA O NOME E CLASSE, VALIDADE E DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:19:56

ACRILEX ACRILEX 300 5,45 1.635,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:48:06

MASSABEL MASSABEL 300 7,67 2.301,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:07

LEONORA LEONORA 300 38,80 11.640,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

12 cores piratininga 300 7,52 2.256,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:59:19

vmp vmp 300 7,59 2.277,00 Sim Não

0238 - PALITO PARA SORVETE EM MADEIRA
Especificação : PONTA QUADRADA, PACOTE COM 100 UNIDADE, PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ/SORVETE COM
APROXIMADAMENTE 10CM DE COMPRIMENTO, COM 100 UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:48:27

THEOTO THEOTO 20 14,45 289,00 Sim Não

0239 - TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO
Especificação : PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL CORTE SUPER AFIADO. TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA,
MEDINDO 19 CM E COM 7,5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:20:37

LEONORA LEONORA 175 9,12 1.596,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:48:47

RIO RIO 175 17,57 3.074,75 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:07

LEONORA LEONORA 175 47,80 8.365,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

inoxidavel radex 175 17,22 3.013,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:59:34

leonora leonora 175 17,39 3.043,25 Sim Não

0240 - PAPEL CARTÃO TAMANHO A4
Especificação : 240 G. CAIXA COM 50 FOLHAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

240g champion 188 41,89 7.875,32 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
08:59:58

vmp vmp 188 42,31 7.954,28 Sim Não

0241 - ENVELOPE TIPO SACO
Especificação : AMARELO GRANDE, MED 31 CM ALTURA X 34 CM DE LARGURA GRAMATURA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:21:17

CELUCATC CELUCAT 330 0,64 211,20 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

31x34 ipecol 330 1,06 349,80 Sim Não

0242 - COLA ARTESANA 250G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:49:15

ACRILEX ACRILEX 140 19,87 2.781,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

250g radex 140 19,48 2.727,20 Sim Não

0243 - PAPEL CARBONO NA COR AMARELO
Especificação : TIPO PARA COSTURA, EMBALAGEM COM 10 FOLHAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

10fls radex 93 26,95 2.506,35 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
09:00:55

hardy copy hardy copy 93 27,23 2.532,39 Sim Não

0244 - PAPEL CARBONO TIPO FILME
Especificação : EM PELICULA DE POLIESTER; COMPOSTO DE RESINAS, ÓLEOS, PLASTIFICANTES E CORANTES; PARA
LÁPIS E ESFEROGRÁFICA NO TAMANHO 210 X 297 MM, NA COR PRETA; CAIXA COM 100 UNIDADES.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 110 de 1023

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

Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:49:42

GRAMP GRAMP 112 89,60 10.035,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:07

GRAMPLINE GRAMPLINE 112 261,40 29.276,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

filme radex 112 53,72 6.016,64 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
09:00:37

hardy copy hardy copy 112 54,26 6.077,12 Sim Não

0245 - PAPEL SEDA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:21:47

VMP VMP 930 0,58 539,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:49:59

RST RST 930 1,13 1.050,90 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:45

seda reipel 930 1,11 1.032,30 Sim Não

0246 - PAPEL TIPO DOBRADURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:50:17

RST RST 730 1,91 1.394,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

dobradura reipel 730 1,88 1.372,40 Sim Não

0247 - PASTA CATALOGO 50 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:50:37

DAC DAC 970 36,41 35.317,70 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:06

ACP ACP 970 167,90 162.863,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

50fls polibras 970 35,69 34.619,30 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
09:01:10

dac dac 970 36,05 34.968,50 Sim Não

0248 - PASTA COM ABA E ELASTICO
Especificação : EM PAPELÃO PLASTIFICADO, CARTÃO: PESANDO 290 G/ M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE
METAL; CORES DIVERSAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:22:35

VMP VMP 2.250 3,78 8.505,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:50:54

ICL ICL 2.250 4,63 10.417,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:06

FRAMA FRAMA 2.250 21,40 48.150,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

290g dello 2.250 4,54 10.215,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
09:01:23

polycart polycart 2.250 4,58 10.305,00 Sim Não
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0249 - PERCEVEJO DOURADO CX COM 100 UNIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:51:16

BRW BRW 255 6,68 1.703,40 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:05

BRW BRW 255 26,70 6.808,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

dourado acc 255 6,55 1.670,25 Sim Não

0250 - PRANCHETA DE MADEIRA MDF
Especificação : COM PRENDEDOR METAL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:23:12

CARBRINK CARBRINK 5 7,52 37,60 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:51:41

CARBRINK CARBRINK 5 13,46 67,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

mdf carbrink 5 13,20 66,00 Sim Não

0251 - PURPURINA PÓ
Especificação : PIGMENTO METÁLICO EXTRAFINO P/ PINTURA OU EFEITOS METALIZADOS: CORES VERDE (UNI),
DOURADO (UNI), AZUL (UNI), VERMELHO (UNI), AMARELO (UNI).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:52:20

LANTECOR LANTECOR 2 246,95 493,90 Sim Não

0252 - REGUA DE MADEIRA MAÇIÇA PARA PROFESSOR
Especificação : MEDINDO 1 METRO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:52:40

CAGEMA CAGEMA 37 16,45 608,65 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

madeira stalo 37 16,13 596,81 Sim Não

0253 - TINTA PARA PINTURA A DEDO
Especificação : CAIXA COM 06 CORES, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 ML.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

30ml piratininga 140 7,61 1.065,40 Sim Não

0254 - VARETA DE BAMBU/ TAQUARA PARA ALGODÃO DOCE
Especificação : BITOLA APROXIMADA DE 4,5 MM, TAMANHO APROXIMADO DE 30 CM, SEM FERPA, SEM PONTA,
ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0255 - BLOCO DE PAPEL 76 X 102
Especificação : COM 100 FOLHAS. PACOTE COM 4 UNIDADES. IDEAL PARA ANOTAR RECADOS, LEMBRETES E
NUMEROS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:24:01

JOCAR JOCAR 930 5,66 5.263,80 Sim Sim
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N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:53:02

MASTER MASTER 930 8,26 7.681,80 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:05

LEONORA LEONORA 930 36,70 34.131,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

post it tilibra 930 8,10 7.533,00 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
09:01:44

jocar jocar 930 8,18 7.607,40 Sim Não

0256 - CANETA PARA TECIDO
Especificação : ESPESSURA DA PONTA 5 MM, NAS CORES VERMELHA, AZUL E VERDE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:53:22

ACRILEX ACRILEX 100 51,65 5.165,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

5mm radex 100 37,30 3.730,00 Sim Não

0257 - COLA COLORIDA P/ PAPEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:53:51

ZT INJEX ZT INJEX 350 9,84 3.444,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:05

MARIPEL MARIPEL 350 59,60 20.860,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

colorida piratininga 350 9,65 3.377,50 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
09:01:59

vmp vmp 350 9,74 3.409,00 Sim Não

0258 - ESTILETE CORPO EM ACRÍLICO RÍGIDO
Especificação : ESTILETE CORPO EM ACRÍLICO RÍGIDO; LARGO, LÂMINA DE AÇO, CARBONO: CONTENDO 1 (UMA)
LÂMINA, MEDINDO 18MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:24:36

LEONORA LEONORA 290 2,90 841,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:54:21

NDL NDL 290 4,29 1.244,10 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:05

LEONORA LEONORA 290 17,30 5.017,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

acrilico radex 290 4,21 1.220,90 Sim Não

MASH
REPRESENTANTES
COMERCIAIS E
AGENTES DO
COMERCIO DE
MERCADORIAS
EIRELI

35.334.877/0001-
01

08/04/2021 -
09:01:09

MASTER PRINT
13 MP 451

MASTER PRINT
13 MP 451

290 10,00 2.900,00 Sim Não

0259 - PINTA CARA TINTA FACIAL CREMOSA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

cremosa make 250 21,61 5.402,50 Sim Não

0260 - LÁPIS CORPO EM MADEIRA, COR PRETA
Especificação : GRAFITE Nº 02, ENVERNIZADO NA COR PRETA NO FORMATO REDONDO, MEDINDO NO MÍNIMO 170 MM,
NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LÁPIS, DEVENDO SER ENTREGUE APONTADO.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:25:15

MULTI COLOR MULTI COLOR 1.300 0,56 728,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:55:06

SERELEPE SERELEPE 1.300 0,73 949,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

n°2 leonora 1.300 0,72 936,00 Sim Não

0261 - RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:25:53

WALEU WALEU 80 1,58 126,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:55:29

WALEU WALEU 80 2,63 210,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:44

30cm souza 80 2,58 206,40 Sim Não

0262 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO
Especificação : BASTAO COLA QUENTE TRASNPARENTE, COM 11MM E 30CM DE COMPRIMENTO. É UTILIZADO EM
DIVERSOS TRABALHOS PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELAO, PAPEL, E.V.A. E ETC. COMPOSIÇÃO;
RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE. PACOTE COM 12 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:26:24

TECK BOND TECK BOND 2.150 11,88 25.542,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:55:49

REND REND 2.150 13,36 28.724,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

grosso rendicolla 2.150 13,10 28.165,00 Sim Não

0263 - TINTA FACIAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

facial make 20 24,87 497,40 Sim Não

0264 - MASSA PARA MODELAR CAIXA C/ 06
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:27:02

ACRILEX ACRILEX 50 4,68 234,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:56:16

MASSABEL MASSABEL 50 8,89 444,50 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:04

LEONORA LEONORA 50 38,80 1.940,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

6 cores piratininga 50 8,72 436,00 Sim Não

0265 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:27:37

MERCUR MERCUR 8.800 0,48 4.224,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:56:41

RED BOR RED BOR 8.800 0,68 5.984,00 Sim Não
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NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:04

LEONORA LEONORA 8.800 1,30 11.440,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

ponteira premier 8.800 0,67 5.896,00 Sim Não

0266 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO
Especificação : LAMINA DE AÇO TEMPERADO, COM EXCELENTE FIO DE CORTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:57:05

KAZ KAZ 30 2,20 66,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

com deposito leonora 30 2,16 64,80 Sim Não

0267 - TECIDO TNT
Especificação : TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA
DE 45 G/M, EM CORES DIVERSAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:09:30

EXPEDIENTE HTX 200 136,29 27.258,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:28:10

DUBFLEX DUBFLEX 200 128,50 25.700,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:57:26

SB SB 200 136,29 27.258,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
14:04:22

TNT ROLO FITESA/ FITESA 200 136,29 27.258,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

45g mj textil 200 133,57 26.714,00 Sim Não

0268 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM
Especificação : BOLA EM ISOPOR TAMANHO DE 50MM PEQUENA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0269 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 200 MM
Especificação : BOLA DE ISOPOR TAMANHO 200 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0270 - GRAMPEADOR
Especificação : Grampeador médio de mesa metálico, base plástica, com capacidade para grampear até 25 folhas. Em aço, com
acabamento niquelado e estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, com mola resistente e com retração automática. E
que utilize grampos 24/6 e 26/6.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:28:47

MAPED MAPED 430 24,24 10.423,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:57:48

ONDA ONDA 430 28,34 12.186,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:04

LEONORA LEONORA 430 194,70 83.721,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

ate 25fls grampline 430 27,78 11.945,40 Sim Não

0271 - PUNÇÃO PLÁSTICA PARA REGLETE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

Deserto

0272 - PAPEL AUTO ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR
Especificação : GRAMATURA 75; G/M2, COMPRIMENTO: 25 M; LARGURA: 50 C.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:29:31

VMP VMP 140 81,40 11.396,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:58:17

POLIFIX POLIFIX 140 85,02 11.902,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

50cmx25m vinitac 140 83,32 11.664,80 Sim Não

0273 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS COR AZUL
Especificação : ESCREVE EM PLÁSTICO, VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR AZUL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:30:36

BIC BIC 550 4,98 2.739,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:58:40

LEO WIN LEO WIN 550 4,78 2.629,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:04

LEONORA LEONORA 550 16,00 8.800,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

ponta chanfrada radex 550 4,69 2.579,50 Sim Não

0274 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS COR PRETA
Especificação : ESCREVE EM PLÁSTICO, VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADAS E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR PRETO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:31:32

BIC BIC 500 4,98 2.490,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:58:57

LEO WIN LEO WIN 500 4,93 2.465,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:03

LEONORA LEONORA 500 16,00 8.000,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

ponta chanfrada radex 500 4,84 2.420,00 Sim Não

0275 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS COR VERMELHA
Especificação : ESCREVE EM PLÁSTICO, VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR VERMELHO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:32:00

BIC BIC 600 4,98 2.988,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:59:15

LEO WIN LEO WIN 600 5,00 3.000,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:03

LEONORA LEONORA 600 16,00 9.600,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

ponta chanfrada radex 600 4,90 2.940,00 Sim Não
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0276 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 10
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:32:39

CONDOR CONDOR 113 4,90 553,70 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
13:59:40

RIO RIO 113 6,64 750,32 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

n° 10 cassia 113 6,51 735,63 Sim Não

0277 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 12
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 12.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:33:10

CONDOR CONDOR 113 4,98 562,74 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:00:05

RIO RIO 113 6,61 746,93 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:43

n° 12 cassia 113 6,48 732,24 Sim Não

0278 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 14
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 14
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:33:42

CONDOR CONDOR 113 4,98 562,74 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:00:25

RIO RIO 113 6,84 772,92 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n° 14 cassia 113 6,71 758,23 Sim Não

0279 - PINCEL CHATO Nº 14
Especificação : PINCEL CHATO Nº 14
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:34:23

CONDOR CONDOR 113 4,98 562,74 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:00:43

RIO RIO 113 6,67 753,71 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°14 cassia 113 6,54 739,02 Sim Não

0280 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 16
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA 16
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:34:46

CONDOR CONDOR 113 7,10 802,30 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:01:00

RIO RIO 113 9,33 1.054,29 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°16 cassia 113 9,15 1.033,95 Sim Não

0281 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 18
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 18
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:35:17

CONDOR CONDOR 113 7,88 890,44 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:01:19

RIO RIO 113 12,23 1.381,99 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°18 cassia 113 11,99 1.354,87 Sim Não

0282 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 20
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 20
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:35:56

CONDOR CONDOR 113 9,88 1.116,44 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:01:35

RIO RIO 113 10,83 1.223,79 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°20 cassia 113 10,62 1.200,06 Sim Não

0283 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 22
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 22
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:36:25

CONDOR CONDOR 113 11,07 1.250,91 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:02:11

RIO RIO 113 13,33 1.506,29 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°22 cassia 113 13,07 1.476,91 Sim Não

0284 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 24
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 24.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:37:10

CONDOR CONDOR 113 11,78 1.331,14 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:02:35

RIO RIO 113 12,83 1.449,79 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°24 cassia 113 12,58 1.421,54 Sim Não

0285 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 4
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:37:49

CONDOR CONDOR 113 4,98 562,74 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:02:51

RIO RIO 113 5,37 606,81 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°4 cassia 113 5,27 595,51 Sim Não

0286 - PÍNCEL CHATO PARA PINTURA Nº 06
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 6.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:38:27

CONDOR CONDOR 113 4,98 562,74 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:03:07

RIO RIO 113 5,66 639,58 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°6 cassia 113 5,55 627,15 Sim Não

0287 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº8
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 08.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:39:32

CONDOR CONDOR 113 4,98 562,74 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:03:31

RIO RIO 113 5,96 673,48 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

n°8 cassia 113 5,85 661,05 Sim Não

0288 - PROTETOR PORTA DOCUMENTOS (CARTEIRINHA PLÁSTICA)
Especificação : COM ABA, TRANSPARENTE, REF. P-7. MEDINDO 80 MM X 110 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:40:32

PLASTPARK PLASTPARK 170 2,10 357,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

80x110mm deo 170 2,48 421,60 Sim Não

0289 - QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:03:53

NDL NDL 80 266,12 21.289,60 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:02

CORTIARTE CORTIARTE 80 741,00 59.280,00 Sim Não

FFN FORNAZAR-
ME

13.104.805/0001-
27

07/04/2021 -
15:50:48

engeflex engeflex 80 1.000,00 80.000,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

1,2x2 stalo 80 260,80 20.864,00 Sim Não

0290 - CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO
Especificação : COM 96 FOLHAS, GALVANIZADO, ( CAPA DURA GRANDE).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:04:12

CREDEAL CREDEAL 55 13,04 717,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:02

CREDEAL CREDEAL 55 66,70 3.668,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:42

96fls tilibra 55 12,78 702,90 Sim Não

0291 - CANETA MARCA TEXTO
Especificação : CORPO PLÁSTICO RIGIDO OPACO SUPER FLUORESCENTE, 2 MEDIDAS DE TRAÇO, 1 MM PARA
SUBLINHAR E 3,6 MM PARA DESTACAR, NAS CORES AMARELA,ROSA, VERDE COM CARGA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:41:11

TRIS TRIS 500 28,03 14.015,00 Sim Sim
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N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:04:35

ONDA ONDA 500 34,79 17.395,00 Sim Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
14:05:40

CANETA MARCA
TEXTO CAIXA

BIC / BIC WORLD 500 34,79 17.395,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:02

LEONORA LEONORA 500 18,00 9.000,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

fluorescente radex 500 34,10 17.050,00 Sim Não

0292 - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET
Especificação : ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 90G/M2; TIPO SACO: SEM IMPRESSAO; MEDINDO
370X470MM; NA COR AMARELA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:41:39

CELUCAT CELUCAT 540 0,64 345,60 Sim Sim

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:02

FORONI FORONI 540 9,60 5.184,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

37x47 ipecol 540 1,02 550,80 Sim Não

0293 - LIVROS EDUCATIVOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:05:02

CIRANDA CIRANDA 40 46,99 1.879,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

educativo todolivro 40 46,06 1.842,40 Sim Não

0294 - EXTRATOR DE GRAMPOS -EM AÇO ZINCADO, TIPO ESPATULA, PARA GRAMPOS 26/6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:42:14

JOGAR JOGAR 150 4,90 735,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:05:27

CARBRINK CARBRINK 150 5,20 780,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:01

LEONORA LEONORA 150 19,70 2.955,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

zincado acc 150 5,10 765,00 Sim Não

0295 - GRAMPEADOR EM PLÁSTICO Nº 12
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:42:33

TRIS TRIS 20 14,98 299,60 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

n°12 grampline 20 18,53 370,60 Sim Não

0296 - GRAMPEADOR EM PLÁSTICO Nº 18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:42:53

TRIS TRIS 20 15,15 303,00 Sim Sim

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

n° 18 grampline 20 31,09 621,80 Sim Não
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0297 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO
Especificação : BASE PLÁSTICA NA COR PRETO COM COMPARTIMENTOS PARA DOIS PINCEIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:43:26

RADEX RADEX 140 9,78 1.369,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:05:52

RADEX RADEX 140 13,03 1.824,20 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:01

LEONORA LEONORA 140 58,00 8.120,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

magnetico stalo 140 12,77 1.787,80 Sim Não

0298 - CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA GRANDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:06:10

PASSARELA PASSARELA 300 98,09 29.427,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

grande dello 300 96,13 28.839,00 Sim Não

0299 - CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA PEQUENA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:06:29

PASSARELA PASSARELA 300 68,41 20.523,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

pequena dello 300 67,05 20.115,00 Sim Não

0300 - GIZÃO DE CERA CONTENDO 12 CORES
Especificação : EMBALAGEM CONTENDO 12 CORES DE GIZ DIFERENCIADAS ENTRE SI. O GIZ DEVERÁ SER
CONFECCIONADO COM CERAS, CARGAS INERTES, PIGMENTOS CORANTE NÃO TÓXICOS, CORES LIMPAS E
RESISTENTES A LUZ, SECÇÃO CIRCULAR, COM RESISTÊNCIA SUFUCIENTE PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE
USO E QUEDA, NÃO MANCHAR AS MÃOS, NÃO BORRA E NÃO ESFARELAR, NAS SEGUINTES DIMENSÕES A SEREM
CONSIDERADAS: DIÂMETRO:9,5MM. COMPRIMENTO: NO MÍNIMO 98 MM. O PRODUTO DEVE TER A MARCA DO
FABRICANTE E ESTAR CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:44:00

ACRILEX ACRILEX 500 5,90 2.950,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:06:54

PIRA PIRA 500 9,75 4.875,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:01

PIRATININGA PIRATININGA 500 19,60 9.800,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

12 cores piratininga 500 9,56 4.780,00 Sim Não

0301 - BASTÃO DE COLA QUNTE FINO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:44:44

TECK BOND TECK BOND 1.500 0,99 1.485,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:07:18

REND REND 1.500 1,69 2.535,00 Sim Não

NOGUEIRA
NOBRE
COMERCIO E
SERVIÇOS

05.383.313/0001-
90

07/04/2021 -
14:54:41

BRW BRW 1.500 6,90 10.350,00 Sim Não
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R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

fino rendicolla 1.500 1,66 2.490,00 Sim Não

0302 - ÁBACO ABERTO
Especificação : ÁBACO ABERTO 5 HASTES EM MADEIRA 50 ARGOLAS PLÁSTICAS. CONJUNTO CONFECCIONADO EM
MADEIRA MACIÇA, CONTENDO UMA BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 350 X 100 X 20 MM, 5 HASTES MEDINDO
APROXIMADAMENTE 220 X 10 MM. E 50 ARGOLAS PLÁSTICAS COLORIDAS ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:07:38

CARLU CARLU 25 61,14 1.528,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

5 hastes carlu 25 59,92 1.498,00 Sim Não

0303 - ÁBACO FECHADO
Especificação : CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 250 X 330 X 15 MM, CONSISTE EM UM QUADRO COM 40
CONTAS COLORIDAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO, QUE REPRESENTAM UNIDADE, DEZENA, CENTENA E MILHAR.
ACONDICIONANDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:07:57

CARLU CARLU 25 66,23 1.655,75 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

40 contas carlu 25 64,91 1.622,75 Sim Não

0304 - ALFABETO CURSIVO EMBORRACHADO
Especificação : O ALFABETO CURSIVO CONTÉM 26 LETRAS CURSIVAS NA MEDIDA DE 120 X 120 X 6 MM CADA.
PRODUTO DE E.V.A. (EMBORRACHADO).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:08:22

EF EF 20 119,66 2.393,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:41

26 letras carlu 20 117,27 2.345,40 Sim Não

0305 - ALFABETO MÓVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:08:42

IBEL IBEL 20 99,57 1.991,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

movel carlu 20 97,58 1.951,60 Sim Não

0306 - BARALHO EM BRAILE
Especificação : PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA DEFICIENTES VISUAIS. UTILIZA O SISTEMA BRAILLE
E POSSUI NAIPE EXTRA GIGANTE. CARTÃO COUCHÉ EXCLUSIVO COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRADÁVEL
MANUSEIO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELENCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL.
TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,6 X 8,7 CM TAMANHO NAIPE: BRAILE E NAIPE
EXTRA GIGANTE QUANTIDADE DE CARTAS: 54 CARTAS EMBALADO EM CAIXA UNITÁRIA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0307 - CHOCALHO MÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0308 - COLEÇÃO DE LIVROS EM BRAILE
Especificação : COLEÇÃO DE LIVROS COM HISTÓRIAS E CONTOS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL, E PARA PÚBLICO
JOVEM E ADULTO, DIVERSOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto
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0309 - COLEÇÃO DE LIVROS EM LIBRAS
Especificação : COLEÇÃO DE LIVROS EM LIBRAS COM BOAS HISTÓRIAS E CONTOS, DIRECIONADOS PARA OS
PÚBLICOS INFANTIL JUVENIS, JOVENS E ADULTOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

libras todolivro 100 150,47 15.047,00 Sim Não

0310 - FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL 10 PCS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:09:09

CARLU CARLU 3 911,07 2.733,21 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

10 pecas carlu 3 297,62 892,86 Sim Não

0311 - FANTOCHE FAMILIA BRANCA 7 PCS
Especificação : SÃO SETE FANTOCHES: AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE, MENINO, MENINA, E BEBÊ. - OS FANTOCHES DE MÃO SÃO
PRODUZIDOS EM FELTRO, COM BOCA ARTICULADA, PERMITINDO MOVIMENTOS. - MEDIDA INDIVIDUAL APROXIMADA:
15,0 X 24,0 CM - EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO: 47 X 32 X 5 CM. COR MULTICOLORIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:09:38

CARLU CARLU 41 276,79 11.348,39 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

7 peças carlu 41 271,26 11.121,66 Sim Não

0312 - FANTOCHE FAMILIA NEGRA 7 PÇS
Especificação : SÃO SETE FANTOCHES: AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE, MENINO, MENINA E BEBÊ. - OS FANTOCHES DE MÃO SÃO
PRODUZIDOS EM FELTRO, COM BOCA ARTICULADA, PERMITINDO MOVIMENTOS. - MEDIDA INDIVIDUAL APROXIMADA:
15,0 X 24,0 CM - EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO: 47X32X5 CM. COR: ULTICOLORIDO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:10:19

CARLU CARLU 41 275,39 11.290,99 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

familia carlu 41 269,89 11.065,49 Sim Não

0313 - JOGO DA MEMÓRIA (FIGURAS)
Especificação : PEÇAS: 5 X 5 CM. - CAIXA: 12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM:- CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA
E LACRADA COM PELÍCULA DE PVC ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF
E MADEIRA. - 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES. -
CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS COM GRAVURAS ( DE FRUTAS OU ANIMAIS) IGUAIS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:10:39

CARLU CARLU 115 52,95 6.089,25 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

40 peças carlu 115 51,90 5.968,50 Sim Não

0314 - JOGO DA MEMÓRIA (PALAVRAS)
Especificação : PEÇAS: 5 X 5 CM. -CAIXA: 12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM:- CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA
E LACRADA COM PELÍCULA DE PVC ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF
E MADEIRA. - 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES. -
CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS UMA PEÇA COM UMA GRAVURA E O SEU PAR COM O RESPECTIVO NOME.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:11:05

CARLU CARLU 115 47,23 5.431,45 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

40 peças carlu 115 46,29 5.323,35 Sim Não

0315 - RÉGUA EM BRAILE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

Deserto

0316 - REVISTA EM QUADRINHOS (VARIADAS)
Especificação : REVISTA EM QUADRINHOS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL, INFANTIL E JOVENS. TEMAS DIDÁTICOS,
OU COM HISTÓRIAS LUDICAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

didatico todolivro 30 11,69 350,70 Sim Não

0317 - TAPETES GRANDES EM E.V.A - TATAME 50 CM X 50 CM
Especificação : TAPETES GRANDES EM E.V.A - TATAME 50 CM X 50 CM- PISO EMBORRACHADO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:11:31

NEDEL NEDEL 30 105,21 3.156,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

tatame createva 30 103,11 3.093,30 Sim Não

0318 - PAPEL CARBONO 1 FACE
Especificação : CAIXA COM 100 FOLHAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:11:48

GRAMP GRAMP 5 41,40 207,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

100fls radex 5 40,58 202,90 Sim Não

0319 - QUEBRA CABEÇA DIDATICO INFANTIL
Especificação : QUEBRA CABEÇA INFANTIL, DIVERSOS TEMAS E CORES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:12:18

P E F P E F 10 49,96 499,60 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

infantil carlu 10 48,97 489,70 Sim Não

0320 - ARGILA COLORIDA
Especificação : ARGILA DE POLIMERO, NÃO TÓXICA, EM CORES DIVERSAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:12:40

REZENDE REZENDE 20 16,60 332,00 Sim Não

0321 - JOGO DE ENCAIXE/FORMAS GEOMETRICAS
Especificação : JOGO DE ENCAIXE, FORMAS GEOMETRICAS, EM CORES DIVERSAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:15:19

CARLU CARLU 2 83,59 167,18 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

colorido carlu 2 81,92 163,84 Sim Não

0322 - ALFABETO ILUSTRADO.
Especificação : ALFABETO ILUSTRADO, PEDAGOGICO,MADEIRA, DIVERSAS CORES E FIGURAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:15:37

EF EF 6 58,48 350,88 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:40

ilustrado carlu 6 57,32 343,92 Sim Não
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0323 - TATAME EM EVA 50X50
Especificação : TATAME EM EVA NA COR AZUL, 50X50, 20 CM DE ESPESSURA, PARA SER UTILIZADO NAS CRECHES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:15:54

NEDEL NEDEL 200 38,78 7.756,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:39

50x50 createva 200 38,01 7.602,00 Sim Não

0324 - CADERNOS DE DESENHO - MÉDIO
Especificação : CADERNO DE DESENHO COM 96 FOLHAS, COSTURADO, FORMATO 140 X 200 MM, CAPA SIMPLES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:16:14

CREDEAL CREDEAL 120 11,49 1.378,80 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:39

96 fls tilibra 120 11,27 1.352,40 Sim Não

0325 - ESPELHO 40 CM X 120 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:16:41

PASSARELA PASSARELA 110 192,00 21.120,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:39

40x120 lassane 110 138,86 15.274,60 Sim Não

0326 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC
Especificação : DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 33 CM, CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO DE 350 FOLHAS, PACOTE
COM 18 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:45:58

MARPAX MARPAX 450 37,69 16.960,50 Sim Sim

BIANCA
APARECIDA
MACHADO DE
ALENCAR
BATISTA DE
OLIVEIRA
03689485606

31.969.144/0001-
84

06/04/2021 -
09:49:33

40mm Lassane 450 37,80 17.010,00 Sim Não

0327 - MANTA MAGNÉTICA PARA ARTESANATO - IMÃ
Especificação : ROLO DE 15 M X 60 CM DE MANTA MAGNÉTICA IMÃ NEUTRO - ESPESSURA 0,3 MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0328 - TECIDO METALASSÊ
Especificação : METALASSÊ: TECIDO JACQUARD OU MAQUINETADO, ONDE OS MOTIVOS SÃO EM ALTO-RELEVO (TIPO
"CLOQUÊ), O EFEITO É OBTIDO COM 2 ROLOS (TECIDO "DOUBLÉ ÉTOFFÉ) E O ENCHIMENTO COM UMA TRAMA
ESPECIAL GROSSA, FIADA COM POUCA TORÇÃO, EM GERAL DE ALGODÃO, LÃ CARDADA, OU FIBRANE. ELA FLUTUA
NO MEIO DOS 2 TECIDOS. CHAMA-SE TAMBÉM JACQUARD ACOLCHOADO. TECIDO EM BOA QUALIDADE OU SIMILAR.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:14:47

MALHARIA HTX 120 27,50 3.300,00 Sim Não

0329 - TECIDO TIPO LONINHA
Especificação : PANO USADO PARA PÍNTURA EM TECIDO TIPO LONINHA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:16:06

MALHARIA HTX 200 19,90 3.980,00 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:17:09

PASSARELA PASSARELA 200 19,90 3.980,00 Sim Não

0330 - LIVRO DO ESTATUTO DO IDOSO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0331 - LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:39

informativo todolivro 20 56,55 1.131,00 Sim Não

0332 - CAPA DURA PARA ENCADERNAÇÃO A4 AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:19:07

EXPEDIENTE CRIATIVA 1.600 2,21 3.536,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:46:35

MARPAX MARPAX 1.600 0,99 1.584,00 Sim Sim

BIANCA
APARECIDA
MACHADO DE
ALENCAR
BATISTA DE
OLIVEIRA
03689485606

31.969.144/0001-
84

06/04/2021 -
09:50:44

A4 azul Lassane 1.600 2,21 3.536,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:39

a4 azul lassane 1.600 2,17 3.472,00 Sim Não

0333 - MASSA PARA BISCUIT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:17:53

POLY POLY 100 54,04 5.404,00 Sim Não

0334 - ALFINETE TIPO BROCHE
Especificação : Alfinete de Segurança Coats Corrente Milward n°03. Os alfinetes possuem uma qualidade excelente e um
acabamento que evita oxidação.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:18:12

MERITA MERITA 50 7,50 375,00 Sim Não

0335 - JOGO DA IGUALDADE E DAS DIFERENÇAS SOBRE BULLING
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:09:39

bullyng carlu 150 92,98 13.947,00 Sim Não

0336 - JOGO TRILHAS DA CIDADANIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

cidadao carlu 150 54,38 8.157,00 Sim Não

0337 - JOGO EDUCATIVO SIGA O LIXO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:18:39

CARLU CARLU 150 109,44 16.416,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

siga o lixo carlu 150 63,29 9.493,50 Sim Não

0338 - DOMINÓ LEITURA E ESCRITA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:19:00

CARLU CARLU 150 53,53 8.029,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

domino carlu 150 52,46 7.869,00 Sim Não

0339 - LIVRO SOBRE CULTURA E LASER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0340 - LIVRO SOBRE FOLCLORE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0341 - LIVRO SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0342 - LIVRO SOBRE TRABALHO INFANTIL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0343 - LIVRO SOBRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0344 - LIVROS SOBRE DROGA E ÁLCOOL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0345 - LIVROS SOBRE MEIO AMBIENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0346 - LIVRO SOBRE MERCADO DE TRABALHO NA ADOLESCENCIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0347 - LIVRO SOBRE SEXUALIDADE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0348 - LIVRO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 127 de 1023

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

Local/
Regional

Deserto

0349 - LIVRO SOBRE FAMILIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0350 - DOMINÓ DE MATEMÁTICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

domino carlu 10 37,16 371,60 Sim Não

0351 - RESMA DE PAPEL A4
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:RESMA DE PAPEL A4, COR BRANCA,500 FOLHAS CADA PACOTE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:21:03

EXPEDIENTE SUZANO 105 198,00 20.790,00 Sim Não

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:47:32

COPIMAX COPIMAX 105 21,90 2.299,50 Sim Sim

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
14:08:16

PAPEL SULFITE
A4 CAIXA

REPORT/SUZANO 105 198,65 20.858,25 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:19:39

MEGA MEGA 105 240,00 25.200,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

a4 reporter 105 194,68 20.441,40 Sim Não

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

08/04/2021 -
04:30:03

copimax copimax 105 197,99 20.788,95 Sim Não

0352 - PAPEL DUPLA FACE 48X66
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:47:57

VMP VMP 130 1,68 218,40 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:20:02

RST RST 130 1,95 253,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

48x66 reipel 130 1,92 249,60 Sim Não

0353 - PALITO PARA PICOLÉ EM MADEIRA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:PALITO PARA PICOLÉ E SORVETE DE MADEIRA,COM PONTA QUADRADA,PACOTE COM
100 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:20:21

THEOTO THEOTO 15 11,37 170,55 Sim Não

0354 - FOLHA DE E.V.A COM GLITTER
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE E.V.A COM GLITTER,MEDINDO 40X50,CORES VARIADAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:20:40

HAITI HAITI 55 6,54 359,70 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

40x50 createva 55 6,41 352,55 Sim Não
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0355 - FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO,MEDINDO 40X60,COM CORES E ESTAMPAS VARIADAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:20:56

HAITI HAITI 10 6,37 63,70 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

40x60 createva 10 6,25 62,50 Sim Não

0356 - COLA SILICONE 280G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:21:18

LEO LEO 10 15,37 153,70 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

280g rendicolla 10 15,07 150,70 Sim Não

0357 - PLACA DE ISOPOR 20MM
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:PLACA DE ISOPOR DE 50X60,COR BRANCA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

20mm isoeste 6 11,33 67,98 Sim Não

0358 - CANETA PERMANETE FINA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CANETA PERMANENTE FINA,COR PRETA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:21:38

ONDA ONDA 10 7,30 73,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

fina radex 10 7,16 71,60 Sim Não

0359 - FITA DE CETIM
Especificação : Fitas de Cetim, são utilizadas para decoração de artesanatos, laços, tiaras, bordados, embalagens e outros. O
produto deve possuir uma superfície lisa, acabamento brilhante e sua estrutura é macia ao toque, e com cores diversas. Pacote
com 10 metros. Numeração: 0, 2, 3, 5, 9, 12, 22.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:22:12

GITEX GITEX 120 19,52 2.342,40 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:05

10 metros cromus 120 19,13 2.295,60 Sim Não

0360 - TESOURA DE AÇO PONTA FINA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Com lâminas feitas em aço inox,ponta fina,ideais para corte de tecido, papel, feltro, tnt,
fitas,borracha, plástico e outros. Comprimento: 16cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:48:32

JOGAR JOGAR 10 9,12 91,20 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:22:41

RIO RIO 10 12,63 126,30 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

ponta fina radex 10 12,38 123,80 Sim Não

0361 - AGULHA DE MÃO PARA COSTURA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Agulha de Mão Nº02, em Aço Niquelado. Para costurar a mão, bordar em tecidos que não
permitam acontagem de pontos, cerzidos e pregar botões, etc.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional
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E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:28:11

MALHARIA CIRULO 50 3,65 182,50 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:23:06

COATS COATS 50 3,65 182,50 Sim Não

0362 - FITILHO DE SEDA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Fitilho cores diversas. Ideal para artesanatos, laços, tiaras, bordados, embalagens e outros.
Comprimento 100 metros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:23:23

GITEX GITEX 35 13,60 476,00 Sim Não

0363 - TUBOS DE LINHA PARA COSTURA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Ideal para costurar e ajustar roupas em tecidos médios e pesados e jeans, de composição
sintética, mista ou natural, em blusas, calças, jaquetas e etc.Cores sortida e cada tubo possui 100m. Produto não perecível.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

E DA CRUZ
SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

17.618.821/0001-
99

02/04/2021 -
10:31:11

EXPEDIENTE ALINE FIOS 30 4,40 132,00 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:23:42

COATS COATS 30 4,40 132,00 Sim Não

0364 - FITA GORGURÃO (ARTESANATO)
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: IDEAL PARA LAÇOS , TIARAS , LEMBRANCINHAS E ARTESANATO EM GERAL. FITAS
LISAS E ESTAMPADAS COM CORES DIVERSAS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:24:04

GITEX GITEX 100 14,72 1.472,00 Sim Não

0365 - FITA SIANINHA (ARTESANATO)
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Sianinha Estreita em poliéster com 9mm. Utilizada para dar acabamento em confecções,
artesanato, bordados, toalhas etc.Cores diversas. Contém 1 Rolo de 50 metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:24:31

SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ 80 18,24 1.459,20 Sim Não

0366 - OLHOS DE PLÁSTICO PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Olhinhos de Plástico é indicado para biscuit, boneca, bichinho de pelúcia e para artesanato
em geral. Tamanho grande,médio e pequeno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:24:47

PASSARELA PASSARELA 100 13,44 1.344,00 Sim Não

0367 - MIÇANGAS PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Ideal para todo tipo de trabalho, com chinelos,semi-joias, pulseiras, colares, artesanatos e
etc.Cada pacote contem 01 cor.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:25:05

PASSARELA PASSARELA 80 12,00 960,00 Sim Não

0368 - MEIA PEROLA PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Ideal para artesanato, para bordar, fabricação de chinelos bijuterias, etc. Meia pérola é feita
com pintura especial que não descasca e todas com a mesma forma. Cores diversas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:25:27

PASSARELA PASSARELA 80 8,70 696,00 Sim Não
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0369 - PEROLA PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Ideais para artesanato,fabricação de chinelos, bijuterias, etc. Material plástico com pintura
especial que não descasca, todas com formato redonda.Cores diversas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:25:55

PASSARELA PASSARELA 130 34,45 4.478,50 Sim Não

0370 - MANTA DE STRASS (ARTESANATO)
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Utilizado para customizar bolsas, cintos, acessórios, chinelos, laços de cabelo, entre outros.
Tamanho 11 Cm x 1,20 metros Nas Cores: Dourado e Prata
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:26:12

PASSARELA PASSARELA 10 26,60 266,00 Sim Não

0371 - ACESSÓRIOS PARA CABELO
Especificação : ACESSÓRIOS PARA CABELO: Utilizados para trabalhos artesanais, e outros. Diversos modelos e cores: Bicos
de Pato, Elásticos de meia(xuxinha),Piranha prendedor,e etc.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

Deserto

0372 - LAPIS DE COR
Especificação : Lápis de Cor, com 24 cores vivas e ótimo poder de cobertura, corpo sextavado, com ponta ultra resistente e fácil
de apontar. Que seja atóxico e seguro e com 17,8 centímetros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:49:18

FAMIX FAMIX 300 14,90 4.470,00 Sim Sim

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

07/04/2021 -
14:09:38

LAPIS DE COR
CAIXA

BIC / BIC WORLD 300 21,35 6.405,00 Sim Não

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:26:33

ONDA ONDA 300 21,35 6.405,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

24 cores leonora 300 20,93 6.279,00 Sim Não

0373 - PAPEL CARBONO AZUL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:49:46

TRIS TRIS 50 35,90 1.795,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:26:53

GRAMP GRAMP 50 41,60 2.080,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

azul radex 50 35,92 1.796,00 Sim Não

CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR
00823255298

31.911.796/0001-
68

08/04/2021 -
03:45:32

PAPEL
CARBONO AZUL
A4 HC-202

HARDCOPY 50 35,00 1.750,00 Sim Não

0374 - PAPEL CARBONO PRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:50:05

TRIS TRIS 50 35,90 1.795,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:27:11

GRAMP GRAMP 50 41,60 2.080,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

preto radex 50 40,56 2.028,00 Sim Não

0375 - CANETA RETROPROJETOR
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:27:30

ONDA ONDA 250 4,94 1.235,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

retroprojetor radex 250 4,85 1.212,50 Sim Não

0376 - PILHA MEDIA C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:50:33

PANASONIC PANASONIC 200 4,78 956,00 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:27:51

ELGIN ELGIN 200 9,53 1.906,00 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

media alfacel 200 9,34 1.868,00 Sim Não

0377 - ALFABETO SENSORIAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:28:38

CARLU CARLU 20 137,96 2.759,20 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

sensorial carlu 20 135,21 2.704,20 Sim Não

0378 - TINTA GUACHE COM 06 CORES
Especificação : Tinta Tempera Guache Com 6 Cores Sortidas 15ml Na Caixa.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Qtd. Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
Local/
Regional

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

28.077.266/0001-
51

03/04/2021 -
22:51:19

ACRILEX ACRILEX 50 6,11 305,50 Sim Sim

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-
38

07/04/2021 -
14:28:55

PIRA PIRA 50 8,77 438,50 Sim Não

R E ROCHA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

07.984.683/0001-
08

08/04/2021 -
01:10:04

15ml piratininga 50 8,60 430,00 Sim Não

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

N.T Luize - EPP 93.577.427/0001-38 90 dias

Magazine Meneghel Ltda. 01.942.594/0001-12 90 dias

FFN FORNAZAR-ME 13.104.805/0001-27 60 dias

NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS 05.383.313/0001-90 60 dias

V G DE SOUSA FERREIRA 23.912.114/0001-03 90 dias

M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA 28.077.266/0001-51 90 dias

BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606 31.969.144/0001-84 90 dias

E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17.618.821/0001-99 90 dias

R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07.984.683/0001-08 90 dias

A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI 39.326.153/0001-69 90 dias

MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI 35.334.877/0001-01 90 dias

CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 31.911.796/0001-68 90 dias

Lances Enviados
0001 - ALFINETE P/ MARCAÇÕES DE MAPAS CORES SORTIDAS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 19:56:31 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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05/04/2021 - 20:29:01 7,90 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:41 30,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:07 7,75 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:55:57 7,82 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:16:54 4,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:52 4,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:31 4,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:37 4,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:17 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:25:22 4,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:25:39 4,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:25:40 4,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:57 3,96 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0002 - ALMOFADA Nº 03 TINTA AZUL PARA CARIMBO
Especificação : Nº 03 TINTA AZUL
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 19:57:44 7,35 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:43:12 9,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:41 55,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:07 9,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:56:04 9,11 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 10:17:01 7,25 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:02 7,15 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:35 7,05 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:35 6,95 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:24 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:40 5,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:48 5,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:26:04 5,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:20 5,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:26:36 5,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:51 5,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:16 5,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:27:31 5,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:40 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:55 4,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:12 5,32 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:24 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:29:34 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:31:31 3,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:33:02 3,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0003 - ALMOFADA Nº3 TINTA PRETA PARA CARIMBO
Especificação : Nº3 TINTA AZUL.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:02:32 7,35 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:43:38 9,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:40 55,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 9,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:56:10 9,11 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:17:47 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:08 6,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:40 6,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:24:35 6,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:29 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:33 6,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:25:49 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:25:59 5,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:26:15 5,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:31 5,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:47 5,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:03 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:12 5,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:27:30 5,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:49 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:28:05 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:30 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:28:46 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:32 4,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:29:38 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:53 4,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:58 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:31:20 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:31:45 3,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:33:06 3,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0004 - APONTADOR DE LÁPIS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:04:08 17,11 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:44:00 17,31 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:40 55,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 16,97 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:04:10 17,25 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 03:56:18 17,14 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:17:59 16,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:19:00 16,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 10:19:33 16,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:15 16,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:44 16,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:35 16,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:33 16,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:25:38 16,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:54 15,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:05 15,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:26:22 15,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:37 15,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:49 15,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 10:27:04 15,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:20 15,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:36 15,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:52 15,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:57 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 142 de 1023

08/04/2021 - 10:28:13 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:30 14,80 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:28:38 14,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:28:53 14,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:30 14,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:37 14,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:29:43 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:59 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:28 13,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:30:43 13,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:59 13,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:31:15 13,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 143 de 1023

08/04/2021 - 10:31:29 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:31:44 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:00 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:32:16 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:24 9,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:32:40 9,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:55 9,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:33:09 9,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:33:13 9,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:33:29 9,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 144 de 1023

08/04/2021 - 10:33:38 9,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:33:54 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:09 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:35:41 4,90 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 10:35:52 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0005 - ARQUIVO MORTO
Especificação : Ideal para organização e arquivamento de documentos. Possui espaço nas laterais e tampa para escrever
identificando os documentos que estão arquivados. Medidas: 250x130x350mm.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:04:52 9,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:44:36 9,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:40 53,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:03 9,20 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:56:32 9,29 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:45:15 20,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 08:53:31 15,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:17:55 9,00 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:18:41 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:27 7,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:48 7,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:35 7,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:33 7,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:25:43 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:58 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:15 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:31 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:47 6,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:55 6,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:27:11 6,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:27 6,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:42 6,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:27:58 6,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:05 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:28:21 5,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:36 5,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:49 5,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:28:52 8,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:29:08 5,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:24 5,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:40 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:29:50 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:30:06 4,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:49 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:34 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0006 - BALÕES CORES DIVERSAS
Especificação : Balões de Látex Lisos em diversas cores e tamanhos. Possuir qualidade, enchido com ar ou gás hélio e Pacote
com 25 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:45:27 10,51 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 16:44:55 10,52 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:09:42 10,52 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:10:03 10,31 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:37 20,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:17:46 10,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:18:03 9,90 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:18:47 9,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:19:30 9,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:20:03 9,60 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:20:14 9,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:21:24 9,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:21:45 9,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:21:56 9,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:18 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:36 8,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:23:52 8,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:57 8,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:01 8,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:24:23 7,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:24:28 7,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:01 7,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:25:43 7,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:51 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:26:02 6,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:26:37 6,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:58 6,70 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:27:09 7,79 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:27:17 6,60 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:33 6,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:45 6,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:28:10 6,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:28:14 5,99 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:32 5,89 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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08/04/2021 - 10:29:06 5,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:52 5,60 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:29:57 5,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:30:09 5,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:30:18 5,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:27 5,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:31:39 5,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:31:52 5,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

0007 - BARBANTES CORES DIVERSAS
Especificação : BARBANTE CORES 4/6 180G PARA CROCHÊ, TRICÓ E ARTESANATO, PRODUZIDOS DE FORMA
SUSTENTÁVEL, OS BARBANTES APRESENTAM QUALIDADE DE MACIEZ, BELEZA E VERSATILIDADE. DIVERSAS
CORES.PODER SER UTILIZADO PARA ARTESANATO, ROUPAS EM GERAL, LEMBRANCINHAS, PRESENTES,
EMBRULHOS, DECORAÇÕES, PANO DE PRATO E COPA, ETC. CONTÉM: 1 UNIDADE Nº 06- PESO LÍQUIDO 1800 G
AGULHA DE CROCHÊ 3 A 3,5 MM. COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO NO MÍNIMO.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:46:41 23,52 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 16:45:12 26,88 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 13:12:32 23,52 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:19:21 23,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:21:20 23,42 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:46 22,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:23:57 22,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:29 22,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:24:42 22,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:53 22,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:25:37 19,90 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:52 19,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:26:33 19,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:04 19,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:27:26 19,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:51 19,20 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:28:08 19,10 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:40 19,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:29:26 18,90 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:02 18,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:30:25 18,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:30:34 18,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:30:39 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:05 17,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:31:44 17,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:59 17,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:32:19 15,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:35 14,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 10:32:56 10,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

0008 - BASTÃO DE COLA QUENTE
Especificação : TRANSPARENTE (11,3MM X 30CM). BASTÃO PARA COLA QUENTE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:54:42 1,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:45:32 1,86 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:03 1,83 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:46:05 10,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:21:02 1,48 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:18 1,38 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:25:50 1,28 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:57 1,12 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:26:42 1,02 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:28:13 0,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:25 1,01 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:28:54 1,27 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 10:29:46 0,82 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0010 - BORRACHA BRANCA TK
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 16:45:55 1,74 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:03 1,71 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:55:04 1,72 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 10:20:56 1,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:35 1,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:07 1,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:33 1,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:32 1,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:03 1,10 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:29:52 1,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:06 0,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0011 - CADERNO BROCHURA PEQUENO
Especificação : Caderno Brochura Capa Dura Costurado, com tamanho pequeno de 14x20cm e com 96 Folhas pautadas. Cores
diversas.
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 20:11:57 7,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:46:24 8,01 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:13:53 8,01 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:39 50,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:03 7,85 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:04 7,93 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:19:07 7,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:20:44 6,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:21:41 6,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:22:00 6,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:32 6,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:05 6,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:33 6,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:23:48 6,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 157 de 1023

08/04/2021 - 10:24:11 5,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:24 5,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:33 5,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:49 5,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:04 5,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:21 5,39 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:26:21 5,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:29 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:26:44 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0012 - CADERNOS BROCHURÃO 60 FLS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:12:36 7,40 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:46:42 7,45 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:39 71,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:03 7,31 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:12 7,38 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:20:33 7,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:40 7,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:24:18 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:25:32 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:05 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:40 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:26:55 6,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0013 - CALCULADORA 12 DIGITOS
Especificação : CALCULADORA MÉDIA (PORTÁTIL), TELA INCLINADA PARA 12 DÍGITOS, DUAS FONTES DE ENERGIA E
DESLIGAMENTO, TELAS DE RAIZ QUADRADA E PERCENTAGEM, TELA DE APAGAR O ÚLTIMO DÍGITO, MEDIDAS: 10 X 13
CM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:14:00 35,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:47:01 37,70 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:38 173,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:03 36,95 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:19 37,32 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 08:54:24 50,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:20:28 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:48 34,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:24:23 34,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:30 34,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:46 34,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:02 34,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:18 34,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:35 34,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:26:45 34,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:01 33,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:30 33,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:46 32,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:56 33,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:28:42 32,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:28:57 32,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:05 32,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:29:13 32,50 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:29:26 32,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:29:42 32,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:53 32,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:30:09 32,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:19 31,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:30:35 30,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:51 30,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:07 30,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:23 30,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:39 30,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:51 30,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:31:57 28,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:32:13 27,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:32:29 27,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:45 27,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:33:03 27,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:20 27,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:33:34 27,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:33:46 26,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:34:02 26,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:34:18 26,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:34 26,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:42 26,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:34:56 26,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:35:11 26,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:17 26,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:35:28 25,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:35:42 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:35:59 24,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:36:12 24,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:36:28 23,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:40 23,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:36:50 23,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:37:05 23,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:20 23,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:37:28 23,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:37:43 23,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:37:49 23,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:38:04 23,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:38:16 23,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:38:32 22,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:45 22,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:39:00 22,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:16 22,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:39:28 22,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:39:43 22,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:55 22,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:40:11 22,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:40:26 22,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:40:37 22,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:40:53 21,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:41:08 21,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:41:24 21,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:41:40 21,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:41:56 21,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:42:12 21,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:42:28 21,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:42:45 21,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:43:01 21,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:43:17 21,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:43:33 20,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:43:50 20,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:44:05 20,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:44:20 20,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:44:36 20,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:44:52 20,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:45:08 20,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:45:24 20,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:45:40 20,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:45:56 20,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:46:12 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:46:27 19,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:46:44 19,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:46:59 19,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:47:15 19,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:47:31 19,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:47:47 19,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:48:04 19,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:48:19 19,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:48:34 19,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:49:58 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:50:14 18,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:50:31 18,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:50:47 18,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:51:03 18,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:51:19 18,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:52:50 18,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:53:07 18,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:54:39 18,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:54:55 18,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0014 - CARTOLINA (CORES DIVERAS)
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:49:39 1,17 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:14:40 0,99 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:47:24 1,17 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:38 6,60 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:03 1,15 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:27 1,16 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:20:22 0,64 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:53 0,54 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 10:25:32 0,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:12 0,44 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0015 - CLIPS GALVANIZADO 2/0
Especificação : CLIPS N° 2/0 GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:52:45 19,08 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:15:31 19,07 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:47:47 19,08 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:17:13 19,08 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:37 22,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:03 18,70 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:35 18,89 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:18:44 18,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:20:13 18,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:20:24 18,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:20:36 18,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:21:51 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:22:09 17,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:40 17,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:22:57 17,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:09 17,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:36 17,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:24:58 17,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:29 17,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:46 17,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:25:57 17,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:14 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:29 16,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:44 16,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:53 16,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:26:59 16,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:05 15,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:21 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:33 14,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:49 14,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:21 14,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:36 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:28:47 13,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:03 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:12 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:28 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:46 18,60 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:30:12 11,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:21 11,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:27 11,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:30:43 11,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:47 11,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:02 11,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:31:17 11,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:34 11,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:43 10,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:59 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:14 10,99 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:32:23 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:40 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:01 8,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:18 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:26 7,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:41 7,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:33:56 7,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:12 7,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:28 7,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:44 7,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:56 7,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:35:11 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:27 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:35:43 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:59 6,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:15 6,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:36:21 6,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:36:36 6,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:46 6,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:02 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:14 5,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:29 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:36 5,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:51 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:22 4,75 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:38:39 4,65 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:48 4,35 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:39:03 4,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:10 4,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:39:26 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:40:01 3,75 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:40:17 3,65 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:40:39 3,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:40:54 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:41:20 3,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:41:37 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0016 - CLIPS GALVANIZADO Nº3
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:55:41 20,21 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:16:02 20,20 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:48:16 20,21 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:19:19 20,21 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:37 22,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:10:02 19,81 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:44 20,01 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:18:38 19,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:20:08 19,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:21:56 19,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:22:14 19,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:44 19,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:02 19,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:23 19,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:41 18,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:03 18,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:31 18,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:25:48 18,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:01 18,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:17 18,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:25 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:40 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:55 17,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:58 17,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:08 16,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:23 15,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:38 15,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:54 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:25 14,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:28:40 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:54 13,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:08 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:15 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:31 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:48 8,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:57 8,60 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:30:11 8,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:26 8,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:36 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:30:51 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:31:07 8,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:23 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:39 4,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:55 4,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:32:12 4,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:23 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:32:40 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:33 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:33:44 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:34:00 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:24 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:34:42 2,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:01 2,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:35:16 2,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:35:23 2,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0017 - CLIPES GALVANIZADOS Nº 04
Especificação : CAIXA C/ 1000 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:56:29 43,73 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:16:53 42,75 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:48:39 43,76 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:20:12 43,76 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:37 35,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 42,89 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:58:52 43,32 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:18:26 35,40 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:20:04 35,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:01 35,20 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:22:19 35,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:49 35,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:06 34,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:28 34,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:40 34,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:24:46 34,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:07 34,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:31 34,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:48 34,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:04 34,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:20 34,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:26:36 33,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:46 33,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:03 33,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:06 33,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:12 32,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:27 31,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:42 31,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:58 30,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:13 30,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:29 30,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:28:37 29,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:52 28,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:03 28,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:19 30,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:50 27,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:01 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:17 24,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:23 42,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:30:38 24,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:42 24,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:30:58 23,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:14 23,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:22 20,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:39 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:59 15,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:14 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:28 14,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:36 23,79 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:32:52 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:07 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:33:25 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:31 11,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:46 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:02 10,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:18 10,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:34 10,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:49 10,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:04 10,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:35:09 10,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:35:25 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:36:08 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:12 9,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:36:28 9,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:42 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:36:58 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:09 8,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:24 8,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:42 8,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:58 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:16 7,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:38:32 7,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:44 7,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:39:00 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:39:15 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:21 6,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:39:36 6,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:39:49 5,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:40:04 6,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:40:21 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:40:45 5,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:41:00 5,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:41:15 5,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:41:31 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:41:42 4,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:41:58 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:42:21 3,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:42:37 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:42:55 3,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

0018 - CLIPES Nº 05 GALVANIZADOS
Especificação : CLIPS Nº 5/0 GALVANIZADOS, EMBALAGEM COM 500 G.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:58:17 28,48 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:17:38 28,47 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:48:57 28,48 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:20:56 28,48 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:36 35,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:02 27,92 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:59:17 28,20 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:18:19 27,60 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:19:58 27,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:18 27,40 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:22:23 27,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:55 27,20 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:11 27,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:33 27,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:48 26,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:24:53 26,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:23 26,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:38 26,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:25:55 26,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:12 26,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:16 26,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:31 25,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:26:47 25,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:51 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:08 24,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:16 24,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:20 23,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:36 22,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:47 22,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:03 22,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:20 22,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:36 22,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:41 21,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:28:56 20,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:13 20,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:17 20,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:29 20,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:45 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:57 17,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:13 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:29 16,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:30:45 16,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:02 16,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:06 27,70 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 10:31:23 16,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:27 15,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:43 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:04 10,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:20 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:32 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:48 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:11 8,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:27 8,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:36 8,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:51 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:34:08 7,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:24 7,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:40 7,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:56 7,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:13 7,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:35:29 7,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:44 7,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:00 7,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:36:04 7,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:36:20 6,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:26 6,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:36:42 6,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:36:53 6,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:08 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:19 5,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:37:34 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:46 5,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:38:01 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:38:18 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:26 4,75 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:38:43 4,65 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:38:52 4,35 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 10:39:08 4,25 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:39:24 4,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:29 3,99 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:39:45 4,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:40:01 3,89 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:40:06 3,75 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:40:22 3,65 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:40:49 3,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:41:04 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:41:23 3,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

0019 - CLIPS Nº 6/0 GALVANIZADOS
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 08:59:22 30,22 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:18:37 30,22 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 16:49:13 30,22 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:21:37 30,22 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:36 28,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:02 29,62 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:59:25 29,92 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:18:03 28,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:19:49 28,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:23 28,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:22:28 28,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:00 28,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:18 28,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:23:37 28,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:24:31 27,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 10:25:00 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:30 19,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:35 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:25:51 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:16 18,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:31 18,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:26:56 18,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:11 18,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:21 18,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:27:36 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:52 17,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:08 17,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:47 17,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:03 17,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:21 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:37 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:52 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:08 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:29 11,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:30:38 11,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:53 11,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:03 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:31:17 29,50 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:31:31 7,90 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:47 7,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:03 7,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:32:08 7,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:24 7,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:38 7,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:52 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:33:08 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:15 5,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:31 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:53 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:34:08 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:25 4,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:31 4,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:34:47 4,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:35:02 4,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:35:10 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:35:25 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:40 4,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:03 2,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:36:19 2,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:36:28 2,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:36:44 2,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:37:00 2,77 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:31 2,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:39:02 2,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:20 2,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0020 - CLIPS Nº 08 GALVANIZADOS
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:00:03 32,92 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:19:24 32,92 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:49:29 32,92 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:22:23 32,92 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:35 22,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:10:02 32,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:59:34 32,59 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:17:58 22,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:19:43 21,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:22:31 21,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:23:23 21,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:23:41 21,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:06 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:25:32 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:25:35 19,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:25:50 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:26:06 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:12 18,70 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:26:29 18,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:26:44 18,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:00 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:27:15 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:27:23 17,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:27:39 16,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:27:55 16,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:28:00 16,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:28:16 16,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 10:28:32 16,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:28:46 16,20 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:29:01 16,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:17 16,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:26 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:29:42 15,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:29:42 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:29:46 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:30:03 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:30:32 11,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:30:48 11,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:31:05 11,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:31:10 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:31:25 7,90 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:31:30 32,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 10:31:45 7,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:32:00 7,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:32:12 7,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:27 7,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:32:41 7,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:32:56 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:33:13 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:19 5,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 10:33:35 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:33:56 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:34:12 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:34:28 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:34:43 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:34:58 4,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 10:34:58 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:35:12 2,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:35:28 2,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:36:06 2,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:36:23 2,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:36:31 2,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 10:36:47 2,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:37:34 2,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 10:39:06 2,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 10:39:21 2,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 10:39:24 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0021 - COLA BRANCA ESCOLAR 90G
Especificação : COLA BRANCA ESCOLAR, 90 G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, DISPOSTA EM EMBALAGEM PLÁSTICA
RESISTENTE, COMPOSIÇÃO DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA). COM ALTA VISCOSIDADE, SUAS APLICAÇÕES SÃO
MÚLTIPLAS A MUITOS USOS, QUE SUAVIZANDO COM ÁGUA USA-SE COMO COLA DE PAPELÃO, PAPEL, TECIDOS, ETC.
É MUITO RESISTENTE A UMIDADE, NÃO MANCHA E SUA SECAGEM É MUITO RÁPIDA, ASPECTO: SUPER BRANCA E
MUITO ESPESSA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:20:27 2,11 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:50:25 3,17 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:35 17,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:02 3,11 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:01:07 3,14 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:48:06 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:48:51 1,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:52:32 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:48 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:25 1,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:57 1,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 11:58:04 1,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:59:42 1,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0022 - COLA ISOSPOR 90 GRAMAS
Especificação : COLA ISOPOR 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:21:27 40,69 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:50:45 60,48 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:35 454,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:02 39,89 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:01:14 40,29 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:49:08 38,79 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:54:48 60,46 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:19 38,69 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0023 - CORDA COMUM ( FIBRA DE COCO)
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Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:02:29 7,34 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 16:51:03 7,34 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 04:01:22 7,27 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:48:34 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0024 - CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18ML
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:04:21 3,32 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:22:33 2,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:51:21 3,32 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:42 14,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 3,26 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:01:30 3,29 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 11:48:42 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:49:15 1,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:52:39 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:48 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:30 1,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:55:46 1,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:55 1,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0025 - ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA- MÉDIO
Especificação : MEDINDO 24 CM DE ALTURA X 34 CM DE LARGURA. GRAMATURA 90 GR.
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Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:05:35 1,08 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:23:07 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:51:39 1,08 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:34 2,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:02 1,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:01:39 1,07 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:48:48 0,29 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:48 0,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:19 0,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 11:56:34 0,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0026 - ENVELOPE PARA CONVITE PEQUENO (16X21)CM
Especificação : EM PAPEL SULFITE, BRANCO, COM GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO (16X21) CM.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:06:51 1,01 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:23:54 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:10:02 0,99 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:01:47 1,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:55:58 0,54 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0027 - ENVELOPE PARA CONVITE MÉDIO (21X15) CM
Especificação : EM PAPEL SULFITE, BRANCO, COM GRAMATURA DE 75 G/M2, MEDINDO (21X15) CM.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:07:58 1,03 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:24:27 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:10:02 1,01 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:01:55 1,02 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:55:58 0,54 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0028 - ESTILETE MÉDIO
Especificação : ESTILETE CORPO EM PLÁSTICO, MEDINDO 13,0 CM, LÂMINA ESTREITA, AFIADA, REMOVÍVEL, DIMENSÃO
DE 9,5 X 0,04 X 0,8 CM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:25:17 2,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 16:51:56 4,31 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:34 10,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 4,23 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:02:02 4,27 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:48:59 0,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:48 2,81 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:19 1,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 11:56:34 1,78 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0029 - ESTILETE GRANDE C/ TRAVA
Especificação : ESTILETE CORPO PLÁSTICO, MEDINDO 13,0 CM, LÂMINA LARGA, AFIADA, REMOVÍVEL, DIMENSÃO DE
1,8X0,05X1,0 CM.
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 20:25:45 3,35 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:52:12 5,32 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:34 17,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 5,22 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:02:10 5,27 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:49:07 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:48 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:35 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:55:51 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:01 1,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:58:33 2,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0030 - EXTRATOR DE GRAMPO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:26:16 3,89 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:52:32 5,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:34 19,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 04:02:18 5,32 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:49:15 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:54:48 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:41 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0031 - FITA CREPE, 18MMX30M
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:27:04 5,11 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:52:58 6,51 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:34 32,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 04:03:29 6,44 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:58:06 10,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:49:27 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:54:55 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:49 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:05 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:05 3,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:57:20 3,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:11 3,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:58:27 3,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0032 - FITA DUPLA FACE 48MM X 50M
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:27:28 11,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:54:01 20,72 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 04:03:36 12,44 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:58:00 15,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

0033 - FITA DUPLA FACE 18MM X 30M
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:27:55 8,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:54:22 10,56 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:33 57,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 04:03:44 8,74 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:57:56 10,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 11:49:51 9,99 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:55 8,54 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0034 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA DE POLIPROPILENO
Especificação : MEDINDO 12 MM X 40 M; TRANSPARENTE, FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DE POLIPROPILENO; MEDINDO
25 MM X 50 M; TRANSPARENTE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:28:31 3,30 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:54:36 5,30 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:32 9,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 04:03:51 5,25 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:57:52 10,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:50:01 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:54:55 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:57 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:12 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:16 1,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:57:32 1,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:17 1,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:58:34 1,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0035 - FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:28:58 2,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:54:52 5,02 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:32 15,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 4,92 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:03:58 4,97 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:57:46 10,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:50:10 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:34 1,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 11:54:54 1,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:55:10 1,49 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0036 - FITA MÉTRICA
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:09:37 5,83 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 16:55:37 5,83 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 04:04:05 5,77 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:50:17 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0037 - FITA MÉTRICA ADAPTADA
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 04:04:12 18,38 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0038 - FOLHA DE E.V.A MEDINDO (45 X 50) COM CORES VARIADAS.
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE E.V.A LISA,MEDINDO 45X50,COM CORES VARIADAS.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:11:04 3,38 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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03/04/2021 - 20:29:51 2,50 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:55:57 3,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:31 15,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 3,32 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:04:25 3,35 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:47:00 15,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:47:31 2,40 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:50:27 2,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:24 2,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:54:55 2,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 11:56:12 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:28 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:21 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:57:38 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:59:10 1,79 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

0039 - GRAMPEADOR DE MESA
Especificação : Grampeador de mesa grande, com estrutura de aço, base de borracha, grampeia até 50 folhas, utiliza grampos
26/6 - 24/6 - 24/8, e com capacidade de trilho para 100 grampos.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:30:30 52,16 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:56:21 52,17 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:30 405,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 51,13 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:04:37 51,65 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:50:33 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:50:39 51,03 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:54:55 49,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:07 49,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:22 48,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 11:57:26 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:57:43 44,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:33 44,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:58:50 44,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:59:35 44,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:59:52 44,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:00:21 44,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:00:38 43,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:01 43,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:17 43,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:38 43,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:55 43,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:15 43,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:03:31 43,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:51 43,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:04:08 43,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:04:29 43,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:04:45 42,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:05 42,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:21 42,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:42 42,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:59 42,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:06:21 42,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:06:38 42,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:08:09 42,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:08:25 42,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:09:55 42,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:10:12 41,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:11:43 41,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:11:59 41,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:29 41,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:13:45 41,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:16 41,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:15:32 41,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:17:02 41,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:17:17 41,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 41,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:33 40,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:09 40,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:25 40,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:41 40,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:58 40,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 240 de 1023

08/04/2021 - 12:21:14 40,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:32 40,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:48 40,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:04 40,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:19 40,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:37 39,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:53 39,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:09 39,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:24 39,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:23:40 39,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:54 39,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:10 39,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:25 39,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:41 39,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0040 - IMÃ EMBORRACHADO LARGURA 1 CM
Especificação : IMÃ EMBORRACHADO LARGURA 1 CM. ESPESSURA - 3 MM. IDEAL PARA ARTESANATO.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 16:56:38 24,77 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0041 - LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA (LÁTEX) Nº18
Especificação : LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA (LÁTEX) Nº18, PARA USO GERAL, COR AMARELA, PACOTE COM 50
GRAMAS, EMBALAGEM CONTENDO NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:31:29 5,15 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 16:57:02 21,66 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:29 14,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 21,23 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:06:33 21,44 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:47:43 40,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:50:47 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:51:59 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:52:57 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:55:02 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 11:56:20 2,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:36 2,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:33 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:57:49 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:42 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:58:59 1,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:00:30 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0042 - LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS.
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Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:32:30 15,12 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:57:28 19,42 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:24:43 19,42 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:29 84,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:01 19,04 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:06:41 19,23 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:47:52 40,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:47:38 15,02 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:48:24 14,90 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:50:53 14,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:50:58 14,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:51:06 14,60 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:52:30 14,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:53:00 14,40 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 245 de 1023

08/04/2021 - 11:55:02 14,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:08 14,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:55:24 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:06 13,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:22 13,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:05 13,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:57:20 13,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:57 13,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:58:12 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:44 13,69 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:59:12 12,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:59:29 12,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:00:35 12,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:00:52 12,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:01:39 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:01:56 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:18 11,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:34 11,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:55 11,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:03:11 11,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:32 11,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:03:48 11,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:04:09 11,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:04:25 11,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:04:46 11,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:02 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:23 10,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:39 10,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:59 10,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:06:16 10,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:07:47 10,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:08:04 10,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:09:35 10,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:09:52 10,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:11:23 10,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:11:39 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:09 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:13:26 19,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:43 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:13 9,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:15:31 9,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:17:29 9,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:06 9,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:21 9,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:37 9,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:52 9,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:09 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:23 8,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:38 8,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:25 8,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:20:42 8,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:36 8,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:52 8,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0043 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS GRANDE COM 100 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:33:12 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:57:43 25,52 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:25:27 21,75 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:10:01 21,32 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:06:49 21,53 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:49:06 19,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:54:59 19,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:55:28 19,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:55:51 19,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:56:24 19,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:57:56 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 11:58:15 18,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 11:59:46 18,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:00:05 18,25 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:01:37 18,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:01:56 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:02:18 17,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:37 17,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:02:58 17,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:04:19 17,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:04:40 16,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0044 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA
Especificação : LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE 705G/M², FOLHAS INTERNAS DE
PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM 100 FOLHAS, FORMATO DE 153,0 X 216,0
MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:33:46 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:58:01 21,51 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:26:22 21,51 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:29 87,60 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 21,08 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 04:07:11 21,29 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:49:12 19,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:51:26 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:51:43 14,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:53:05 14,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:53:25 14,60 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:54:32 14,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:54 14,40 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:55:06 14,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:55:23 14,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:55:41 14,10 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 253 de 1023

08/04/2021 - 11:55:57 14,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:27 13,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:30 13,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:46 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:57:16 12,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:57:32 12,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:20 12,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:58:36 12,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:00:07 12,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:00:23 12,20 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 12:00:40 12,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:00:54 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:01:11 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:01:28 11,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:01:46 11,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:07 11,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:23 11,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:41 11,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:02:58 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:18 10,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:03:34 10,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:55 10,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:04:10 10,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:04:30 10,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:04:46 10,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:05 10,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:21 10,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:42 10,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:59 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:06:21 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:06:38 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0045 - PAPEL SULFITE A4
Especificação : PAPEL SULFITE A4, 1º LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² - PACOTE COM 500 FOLHAS ADEQUANDO
PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS, EM EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10 RESMAS.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:12:55 254,38 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:35:23 219,00 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:58:20 254,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:28:03 254,38 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:10:01 249,30 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:07:31 251,84 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:48:16 350,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:47:50 251,83 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:47:56 215,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:51:41 249,29 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 11:55:10 214,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:55:18 213,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:55:39 212,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:55:45 210,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:00 209,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:56:15 205,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:32 204,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:56:43 200,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:56:56 190,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:57:31 170,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:57:46 165,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:57:56 163,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:58:04 160,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:58:19 158,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:58:25 155,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:58:45 150,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:58:59 145,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:00:30 188,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:00:55 144,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:01:18 144,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:02:49 143,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:03:13 143,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:03:48 139,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:04:05 139,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

0046 - PAPEL SULFITE A4
Especificação : PAPEL SULFITE A4, 1º LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² - PACOTE COM 500 FOLHAS ADEQUANDO
PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS, EM EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10 RESMAS.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:14:28 243,38 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:35:46 219,00 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 16:58:42 254,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:28:54 254,38 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:10:00 249,30 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:07:38 251,84 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 04:31:28 230,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 08:48:34 350,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:48:01 251,83 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 11:48:04 215,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:51:53 229,99 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:55:02 214,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:55:22 213,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:55:35 212,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:55:54 210,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:04 209,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:56:19 205,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:36 200,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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08/04/2021 - 11:56:52 190,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:56:58 199,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:57:24 189,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:57:35 170,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:57:42 165,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:57:49 169,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 11:58:01 163,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:58:08 160,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:58:23 158,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:58:30 150,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:58:56 149,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 11:59:03 145,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 11:59:10 148,99 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:00:33 144,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:00:49 144,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:02:01 188,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:56 143,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:03:18 143,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:03:53 139,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:04:10 139,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

0047 - PAPEL SULFITE OFICIO 120 GR
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:17:29 243,38 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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06/04/2021 - 16:58:58 243,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:06 238,52 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:07:56 240,95 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:52:07 200,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:53:42 199,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:54:19 190,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:54 189,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:55:12 180,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:22 178,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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08/04/2021 - 11:56:31 175,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:58:02 198,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0048 - PAPEL SULFITE OFICIO 120 GR
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:18:10 243,38 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 16:59:13 243,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:00 238,52 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:08:07 240,95 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:52:16 200,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:53:20 199,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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08/04/2021 - 11:54:22 190,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:54:46 189,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:55:15 180,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:56:28 178,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:56:34 175,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:58:05 198,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0049 - PAPEL VERGÊ CORES VARIADAS
Especificação : PAPEL VERGÊ TAMANHO A4 COM 240 G. CAIXA COM 50 FOLHAS - CORES VARIADAS.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:19:54 34,15 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:41:13 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:54:28 151,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:10:00 33,47 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:08:18 33,81 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:59:02 50,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:53:10 19,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 11:55:02 19,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:17 19,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:56:32 19,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:47 19,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 11:57:04 19,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:58:36 19,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 11:58:53 19,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:00:04 19,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:00:20 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:00:49 18,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:01:05 18,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:01 18,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:17 18,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:02:38 18,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:02:55 18,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:05 18,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:03:21 18,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:03:41 18,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:03:58 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:04:18 17,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:04:34 17,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:04:54 17,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:11 17,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:05:32 17,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:05:48 17,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:06:09 17,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:06:25 17,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:07:56 17,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:08:13 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:09:44 16,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:10:01 16,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:11:31 16,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:11:47 16,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:17 16,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:13:22 16,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:13:38 16,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:46 33,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:15:17 16,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:15:33 16,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:17:18 15,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:17:34 15,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:17:53 15,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:18:08 15,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:23 15,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:39 15,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:55 15,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:09 15,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:19:23 14,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:19:38 14,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:52 14,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:08 14,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:24 14,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:18 14,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:21:34 14,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:51 14,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0050 - PASTA ABA ELÁSTICA LARGA PLÁSTICA
Especificação : PASTA ABA COM ELÁSTICO 100% PLÁSTICA, ATÓXICA. COR TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 235
LARGURA X 350 MM ALTURA. ESPESSURA 0,35MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:41:53 4,81 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 16:59:34 4,83 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:28 44,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:00 4,74 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:08:41 4,78 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 11:52:24 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:55:02 4,72 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 11:56:32 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 11:56:42 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 11:58:13 3,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 11:58:58 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:00:30 3,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:00:37 3,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:02:01 3,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0051 - PASTA ABA COM ELÁSTICO DE PAPEL CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:42:31 3,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:10:00 4,26 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:10:41 4,30 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:14:30 3,68 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:16:30 3,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:18:01 3,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:05 3,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:19:20 3,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0052 - PASTA SUSPENSA
Especificação : PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO OFÍCIO, MEDINDO 350
MM (LARGURA) X 280 MM (ALTURA) X 85 MM (DORSO), COM VARIAÇÕES DE +/- 10 POR CENTO, PROTETOR METÁLICO
NAS BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO METÁLICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO
POR MOLA FIXADO POR 04 (QUATRO) REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, ORIFÍCIO
DE MANUSEIO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO E JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO NO DORSO. EMBALAGEM COM
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:43:07 2,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 01:10:00 3,48 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:10:51 3,51 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:14:30 2,68 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0053 - PASTA CATÁLOGO CAPA DE PAPELÃO
Especificação : PASTA CATÁLOGO, CAPA DE PAPELÃO REVESTIDA COM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E
CINCO) PLÁSTICOS, NA COR PRETA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRICANTE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:43:41 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:54:28 160,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:00 28,52 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:10:59 28,81 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:21 19,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:52 19,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:15:09 19,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:25 19,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:16:41 19,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:17:59 19,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:18:15 19,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:30 19,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:46 19,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:01 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:17 18,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:32 18,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:47 18,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:03 18,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:20:20 18,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:35 18,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:52 18,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:08 18,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:25 18,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:40 17,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:57 17,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:13 17,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:30 17,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:22:45 17,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:02 17,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:18 17,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:35 17,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:50 17,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:06 17,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:20 16,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:37 16,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:25:42 16,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:25:59 16,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:26:58 16,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:27:15 15,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:42 15,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:27:59 15,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:23 15,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:28:40 15,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:29:16 15,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0054 - PASTA COM ELÁSTICO PARA DOCUMENTO TIPO ESCARCELA
Especificação : PASTA COM ELÁSTICO PARA DOC. TIPO ESCARCELA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ABA,
MEDINDO 34 X 25 X 05 CM, DE BOA QUALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:10:00 6,09 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:11:08 6,15 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0055 - PASTA FICHÁRIO
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:54:27 165,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 31,73 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:11:18 32,05 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 12:13:21 31,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:52 31,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:15:09 31,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:41 31,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:16:57 31,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 31,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:33 31,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:50 30,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:06 30,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:19:20 30,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:35 30,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:51 30,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:06 30,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:22 30,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:38 30,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:54 30,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:11 30,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:27 29,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:21:44 29,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:59 29,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:16 29,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:32 29,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:49 29,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:05 29,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:21 29,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:37 29,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:54 29,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:24:09 28,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:26 28,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:41 28,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:11 28,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:25:27 28,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:44 28,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:25:58 28,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:26:14 28,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:26:29 28,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:26:46 28,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:02 27,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:27:18 27,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:33 27,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:27:48 27,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:04 27,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:28:19 27,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:34 27,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:28:51 27,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:29:06 27,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:29:23 27,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:29:39 26,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:29:56 26,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:30:11 26,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:30:28 26,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:30:43 26,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:30:58 26,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0056 - PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT
Especificação : PASTA SUSPENSA FEITA EM PAPEL KRAFT, HASTES PLÁSTICAS, COM GRAMPO PLÁSTICO, VISOR E
ETIQUETA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: 36X24CM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:44:50 3,47 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 14:54:27 14,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 26,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:11:34 26,32 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:21 3,37 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:38 3,27 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:13:54 3,17 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:15 26,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:16:14 3,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:16:30 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:07 2,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:18:24 2,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:51 2,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:19:06 2,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0057 - PERCEVEJOS LATONADOS PARA MURAL
Especificação : PERCEVEJOS LATONADOS PARA MURAL/QUADRO DE CORTIÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 16:59:56 4,94 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:27 26,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 4,85 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:11:46 4,89 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:21 4,75 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:52 4,65 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:15:09 4,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:16:41 4,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:16:57 4,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 4,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:33 4,15 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:50 4,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:06 3,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:20 3,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:35 3,75 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:51 3,65 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:20:06 3,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:22 3,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:38 3,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:54 3,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:11 3,15 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:36 3,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:53 2,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:09 2,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:26 2,75 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0058 - PERFURADOR EM METAL COM 2 FUROS
Especificação : PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:45:33 12,44 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:00:16 38,90 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:26 176,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 38,13 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:12:05 38,51 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:21 38,04 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:39 38,10 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:16:11 26,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:16:28 26,71 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0059 - PILHA PEQUENA AA RECARREGÁVEL
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:46:18 21,09 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:00:39 21,10 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:26 158,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 20,68 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:12:39 20,58 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:13:21 20,48 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:47 20,38 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:14:04 20,28 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:46 20,18 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:15:02 20,08 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:31 19,98 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:16:48 19,88 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 19,78 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:33 19,68 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:44 19,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:18:59 19,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:16 19,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:25 19,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:19:41 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:57 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:12 18,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:20:28 18,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:45 18,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:01 18,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:17 18,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:32 18,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:49 18,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:05 18,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:23 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:42 17,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:22:58 17,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:12 17,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:29 17,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:44 17,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:00 17,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:16 17,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:33 17,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:48 17,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:11 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:25:27 16,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:35 16,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:25:51 16,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:26:07 16,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:26:23 16,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:26:40 16,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:26:55 16,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:27:11 15,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:30 15,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:27:47 15,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:54 15,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:28:11 15,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:30 15,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:28:46 15,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:29:06 15,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0060 - PILHA RECARREGÁVEL "AAA"
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:46:46 29,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:01:01 31,31 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:25 81,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 30,69 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:13:21 29,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:52 29,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:14:08 29,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:52 29,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:15:09 29,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:41 29,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:16:54 29,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:17:11 29,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 29,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:33 28,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:40 28,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:18:55 28,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:10 28,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:19 28,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:19:35 28,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:19:51 28,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:07 28,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:23 28,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:39 28,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:55 27,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:11 27,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:27 27,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:42 27,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:58 27,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:22:13 27,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:30 27,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:45 27,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:02 27,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:18 27,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:35 26,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:50 26,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:06 26,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:20 26,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:24:37 26,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:54 26,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:11 26,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:25:27 26,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:25:42 25,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:58 25,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:26:13 25,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:26:22 25,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:26:38 25,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:26:54 25,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:27:10 25,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:18 25,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:27:33 24,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:27:48 24,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:04 24,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:28:11 24,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:28:27 24,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:28:37 24,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:28:54 24,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:29:11 24,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:29:27 23,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:29:44 23,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:29:52 23,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:30:08 23,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:30:25 23,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:30:38 23,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:30:54 23,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:31:11 23,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:31:27 22,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:31:49 22,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:32:05 22,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:32:19 22,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:32:34 21,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:33:02 20,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:33:18 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:33:36 19,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:33:52 19,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:34:30 19,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:34:46 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:35:09 18,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:35:24 18,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:35:45 18,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:36:01 18,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:36:34 18,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:36:51 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:37:21 17,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:37:38 17,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:38:06 17,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:38:10 17,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:38:26 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:38:37 16,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:38:53 16,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:39:01 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:39:16 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:39:43 11,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:39:59 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:40:47 10,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:41:03 10,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:41:38 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:41:54 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:42:32 9,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:42:48 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:43:16 9,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:43:32 9,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:44:05 9,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:44:23 9,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:45:18 9,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:45:34 9,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0061 - PILHA COMUM NACIONAL AA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:47:18 1,65 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:01:30 6,61 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:25 9,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 6,48 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:13:24 6,54 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 1,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:35 1,45 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:14:52 1,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:59 1,15 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:15:05 6,40 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 12:15:22 1,05 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:51 4,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:17:06 0,95 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0062 - PILHA COMUM AAA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:47:39 1,77 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:02:07 7,09 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:24 14,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 6,95 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:13:33 7,02 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 1,67 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:39 1,57 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:14:56 1,47 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:09 1,37 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:16:39 5,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0063 - PILHA COMUM GRANDE D
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:48:00 5,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:02:26 10,47 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:24 26,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 04:13:41 10,37 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 5,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:20 6,94 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:17:10 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:17:27 4,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0064 - PINCEL ATOMICO AZUL.
Especificação : PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM COR, TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM, RECARREGÁVEL. AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:48:38 33,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:02:42 41,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:34:47 41,60 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:24 233,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 40,77 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:13:53 41,18 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:07:03 33,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 32,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:47 32,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:14:04 31,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:12 30,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:14:17 28,81 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:14:34 28,71 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:51 26,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:15:07 25,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:14 25,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:15:31 25,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:36 40,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:17:05 28,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:17:14 25,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:17:30 25,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:07 25,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:23 25,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:39 25,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:19:55 25,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:10 25,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:27 24,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:23 24,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:22:41 24,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:56 24,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:14 24,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:22 24,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:23:39 23,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0065 - PINCEL ATOMICO PRETO
Especificação : PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM COR, TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM, RECARREGÁVEL. PRETO. CAIXACOM 12 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:49:17 33,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:03:00 41,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:35:28 41,60 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:24 233,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:59 40,77 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:14:07 41,18 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:07:08 33,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 32,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:51 32,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:14:08 31,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:15 30,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:14:25 28,81 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:14:40 28,71 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:48 26,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 12:15:05 25,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:31 25,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:15:47 40,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:16:03 25,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:17:18 25,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:17:34 25,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 28,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:10 25,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:26 25,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:42 25,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:51 25,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:20:06 24,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0066 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO
Especificação : PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO COM 08 MM DE ESPESSURA, EM COR, TAMPA INDICATIVA DA
COR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 MM, RECARREGÁVEL. VERMELHO. CAIXA COM 12 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:49:49 33,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:03:17 41,54 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:36:04 41,54 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:23 233,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:58 40,71 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:14:15 41,12 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:07:12 33,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 32,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:54 32,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:14:11 31,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:19 30,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:14:29 28,81 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:14:44 26,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 12:15:01 25,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:35 25,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:15:51 25,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:04 40,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:17:22 25,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:17:38 25,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:18 28,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:13 25,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:30 25,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:45 25,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:48 25,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:20:04 24,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0067 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:51:26 21,96 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:03:36 23,26 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:22 148,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:58 22,80 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:14:29 23,03 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:49:17 50,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 12:13:27 21,86 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:57 21,76 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:15:13 21,66 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:21 22,70 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:17:28 21,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:18:06 21,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:21 21,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:37 21,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:53 21,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:09 21,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:23 20,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:38 20,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:44 20,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:20:00 20,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:16 20,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:20:32 20,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:48 20,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:04 20,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:21 20,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:37 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:54 19,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:59 15,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:23:15 15,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0068 - PORTA OBJETOS COM NO MÍNIMO 3 REPARTIÇÕES
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:22:33 24,73 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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06/04/2021 - 17:03:56 24,73 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:22 138,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:58 24,24 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:15:02 24,48 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:06:05 24,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 12:13:27 23,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:13:38 23,80 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 12:13:54 23,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:11 23,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 12:14:28 23,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:14:49 23,30 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 12:15:06 23,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:15:15 23,10 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 12:15:31 23,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:32 24,20 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:17:59 22,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 12:18:15 22,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:18:30 22,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:18:46 22,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:01 22,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:19:17 22,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:19:32 22,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:19:47 22,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:03 22,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:20 22,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:20:35 21,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:20:52 21,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:21:08 21,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:25 21,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:21:40 21,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:21:57 21,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:13 21,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:22:30 21,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:22:45 21,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:02 21,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:18 20,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:23:35 20,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:23:50 20,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:24:06 20,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:20 20,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:24:37 20,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:24:54 20,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:11 20,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:25:27 20,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:25:44 20,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:25:58 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:26:14 19,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:26:29 19,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:26:46 19,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:02 19,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:27:18 19,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:27:33 19,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:27:48 19,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:04 19,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:28:19 19,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:28:34 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:28:51 18,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:29:06 18,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:29:23 18,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:29:39 18,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:29:56 18,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:30:11 18,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:30:28 18,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:30:43 18,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:30:58 18,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:31:13 17,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:31:29 17,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:33:00 17,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:33:17 17,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:34:48 17,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:35:05 17,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:36:37 17,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:36:54 17,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:38:20 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:38:35 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:39:05 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:40:35 11,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:40:55 11,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0069 - RÉGUA 60 CM
Especificação : RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 60 CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO
3,00 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:52:17 4,76 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:58 4,68 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:15:13 4,72 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:12:01 4,58 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:14:36 4,48 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0070 - RÉGUA 30CM
Especificação : RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30CM, SUBDIVISÃO EM MM, COM NO MÍNIMO
3,00 MM DE ESPESSURA E 35 MM DE LARGURA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:52:43 1,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 325 de 1023

06/04/2021 - 17:04:17 2,53 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:22 11,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:58 2,48 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:15:34 2,50 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:13:27 1,48 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:14:57 1,38 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:15:13 1,28 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:16:47 2,40 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:17:32 1,18 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0071 - TNT
Especificação : CORES DIVERSAS, BRANCO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO, MARROM, ROSA E ETC...
TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45 G/M.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:24:27 137,27 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:53:28 128,35 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:04:42 137,27 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:39:34 137,27 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:09:58 134,53 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:16:09 135,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:38:34 128,25 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:39:36 128,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:39:47 127,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:40:14 127,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:41:16 126,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:27 126,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:41:43 125,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:02 120,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:42:16 121,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:20 119,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:42:36 119,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:49 115,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:43:37 109,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:44:03 105,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:44:18 99,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0072 - TNT
Especificação : CORES DIVERSAS, BRANCO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE, VERMELHO, MARROM, ROSA E ETC...
TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 45 G/M.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:26:14 137,27 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:54:38 128,50 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:04:59 137,27 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:40:21 137,27 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:09:58 134,53 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:16:16 135,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:38:38 128,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:39:40 128,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:39:50 127,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:40:19 127,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:41:15 126,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:30 126,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:41:46 125,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:06 120,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:42:22 121,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:28 119,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:42:43 115,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:43:43 109,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:44:07 105,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:44:25 99,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0073 - GRAMPEADOR PARA MADEIRA PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:05:24 48,63 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:58 47,66 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:17:20 48,14 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:39:12 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:40:44 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:41:10 44,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:41:27 44,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:05 44,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:42:21 44,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:43:46 44,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:45:17 44,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:45:25 44,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:46:56 44,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:47:52 44,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:49:24 43,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0074 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:05:41 37,45 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:58 36,71 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:17:27 37,08 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:39:20 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:40:50 24,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:17 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:41:32 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:13 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:42:29 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0075 - TINTA GUACHE
Especificação : TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, POTE COM 250 ML.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:55:14 7,95 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:05:59 21,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:22 39,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 11,01 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:17:43 11,12 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:49:48 30,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 12:39:26 7,85 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:40:56 7,75 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:02 7,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:41:16 7,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:32 7,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:41:47 7,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:54 7,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:42:09 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:42:25 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:42 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:42:50 6,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:43:07 6,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:44:35 6,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:44:51 6,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:45:40 6,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:45:57 6,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:46:44 6,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:47:01 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:47:36 5,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:47:52 5,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:48:47 5,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:49:03 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:50:10 5,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:50:27 5,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:50:50 5,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:51:06 5,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:52:36 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:52:44 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:53:00 4,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:49 4,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:54:05 4,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:55:13 4,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:55:29 4,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:55:38 4,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:55:54 4,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:56:53 4,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:57:10 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0076 - TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO
Especificação : TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO, EM COR, TUBO COM 40 MIL, PRAZO DE VALIDADE DE NO
MÍNIMO 08 ANOS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:55:44 5,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:06:17 10,77 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:21 52,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 10,56 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:17:52 10,66 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:39:26 5,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:40:20 10,55 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:41:08 5,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:41:23 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:41:38 5,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:44 5,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:41:59 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:15 4,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:42:54 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:44:25 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:45:49 4,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:47:20 4,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:47:47 4,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:49:18 4,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:50:17 4,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:51:48 4,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0077 - UMEDECEDOR DE DEDOS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:56:07 4,50 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:06:37 6,26 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:20 23,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 6,47 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:06:12 6,20 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:18:01 6,20 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:39:26 4,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:39:31 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:39:47 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:40:29 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:40:45 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:40:58 2,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:41:14 2,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:41:24 2,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:41:28 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:41:40 1,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:41:55 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:11 2,53 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:42:24 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0078 - CANETA HIDROGRÁFICA
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:27:14 19,79 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 20:56:43 7,80 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:06:57 19,79 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:20 20,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 19,40 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:18:09 19,59 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:39:26 7,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:40:39 19,39 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 12:41:15 7,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:41:30 7,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:41:36 7,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:41:52 7,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:42:08 7,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:25 7,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:42:40 7,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:42:58 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:43:17 6,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:43:34 6,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:45:06 6,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:45:22 6,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:45:33 6,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:45:48 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:45:58 5,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:46:14 5,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:46:51 5,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:47:08 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:47:56 5,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:48:13 5,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:48:38 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:48:53 4,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:50:25 4,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:50:41 4,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:50:57 4,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:51:14 4,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:52:50 4,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:53:05 4,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:58 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:54:14 3,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:55:20 3,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:55:37 3,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:55:54 3,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:56:10 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:57:21 3,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:57:39 3,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:57:58 3,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:58:14 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:59:17 2,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:59:34 2,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0079 - PLACA DE ISOPOR 10 MM
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:57 6,67 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:18:19 6,73 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0080 - PLACA DE ISOPOR 15 MM
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:57 8,62 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:18:40 8,70 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0081 - PRANCHETA MANUAL
Especificação : MATERIAL E, ACRÍLICO.
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 20:57:34 15,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:07:23 20,72 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:19 120,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 20,31 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:20:09 20,51 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:44:37 15,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:45:24 14,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:46:04 14,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:46:57 14,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:52:26 14,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:02 14,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:53:18 14,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:54:05 14,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:54:21 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:55:01 13,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:55:29 13,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:56:01 13,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:56:17 13,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:57:36 11,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:58:20 12,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:58:37 12,77 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:59:26 11,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:00:22 11,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 13:00:37 10,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:01:51 10,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:03:34 10,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:03:52 10,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0082 - CANETA MARACA TEXTOS, COR AMARELO FLUORESCENTE
Especificação : GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:59:07 3,19 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:07:38 8,57 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:41:39 8,57 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:18 13,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 8,40 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:07:43 8,50 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:20:16 8,48 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 347 de 1023

08/04/2021 - 12:44:54 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:45:16 2,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:46:09 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:47:08 1,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:48:08 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:48:24 1,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:50:18 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:51:05 1,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:52:26 1,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:13 1,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0083 - LIVRO DE ATA, COM 50 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 20:59:43 11,35 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:07:55 15,35 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:42:21 15,35 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:18 56,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:57 15,05 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:10:19 15,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:20:23 15,20 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:50:13 40,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 12:45:11 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:45:38 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:46:14 8,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:48:04 8,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:48:13 8,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:50:01 8,30 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:51:16 8,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:52:26 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:25 7,32 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:53:40 7,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:54:14 7,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:54:30 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:54:54 6,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:55:29 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0084 - LIVRO DE ATA, COM 200 FOLHAS
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03/04/2021 - 21:00:12 29,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:08:12 30,66 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:42:54 30,66 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:18 177,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 30,05 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:12:11 30,50 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:20:35 30,35 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:50:27 50,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 12:45:43 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:48:11 24,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:48:22 24,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:48:37 24,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:50:11 23,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 12:50:54 22,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:51:10 22,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:51:32 21,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:52:17 21,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:52:33 21,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:58 21,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:54:14 21,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:54:21 21,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:54:39 21,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:54:54 21,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:55:29 20,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:56:59 20,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:57:15 20,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:58:20 20,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:58:37 20,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:58:53 20,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:59:09 20,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:59:26 20,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 12:59:42 20,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:59:57 20,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:00:13 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:00:29 19,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:00:45 19,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:01:01 19,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:01:17 19,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:01:31 19,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:01:47 19,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:03:17 19,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:03:34 19,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:05:04 19,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:05:20 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:06:52 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:07:09 18,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:08:41 18,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:08:57 18,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:10:27 29,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:11:58 18,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:12:13 18,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:45 18,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:14:01 18,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:13 18,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:15:28 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:59 17,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:17:16 17,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:18:44 16,60 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:20:15 16,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:20:31 16,89 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0085 - BORRACHA TIPO BICOLOR PARA APAGAR ESCRITA DE LÁPIS E CANETA
Especificação : BORRACHA BICOLOR PARA APAGAR ESCRITA DE CANETA E LÁPIS, COM O NOME DO FABRICANTE
IMPRESSO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:00:50 0,88 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:08:32 0,89 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:56 0,88 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:20:42 0,88 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:48:28 0,72 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:52:05 0,62 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:53:35 0,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0086 - TRITURADOR
Especificação : COM CAPACIDADE PARA TRITURAR PAPEL, CANETA E CD.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 04:21:00 668,87 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0087 - ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, MÉDIO
Especificação : MED. 24 CM ALTURA X 34 CM LARGURA GRAMATURA 90 GR.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:29:35 1,16 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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03/04/2021 - 21:01:32 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:08:49 1,16 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:17 3,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 1,14 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:21:07 1,15 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:46:34 0,54 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 12:49:31 0,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:52:26 0,52 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0088 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO COR AZUL
Especificação : CX C/ 12 UNIDADE. AZUL, RECARREGÁVEL, MED. 12 COM ESCRITA ACENTUADA E PONTA CHANFRADA
4X7 MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:02:09 29,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:09:09 42,24 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:44:01 33,99 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:16 233,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 33,32 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:16:33 32,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:21:16 33,65 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:45:47 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:49:32 24,90 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:50:03 24,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:50:37 23,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:51:00 23,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:52:19 22,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 12:52:37 22,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:54:08 21,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:54:32 21,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:56:03 21,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:56:23 21,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:57:54 21,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:58:17 21,30 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:58:33 21,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:59:07 21,10 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:59:23 21,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:01:18 20,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:01:34 20,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:02:24 20,60 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:03:49 20,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 13:04:34 19,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:06:05 19,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:08:04 19,25 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:09:35 19,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:10:46 19,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:12:17 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:12:46 18,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:14:27 18,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0089 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO COR PRETA
Especificação : CX C/ 12 UNIDADE. PRETA, RECARREGÁVEL, MED, 12 CM. ESCRITA ACENTUADA E PONTA CHANFRADA 4
X 7 MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:02:42 29,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:09:29 42,24 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:46:53 34,00 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:16 233,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 33,32 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:17:39 32,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:21:24 33,66 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:45:51 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:49:36 24,90 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 12:50:07 24,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:50:34 23,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:51:15 22,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 12:52:24 21,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 12:52:41 23,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:54:12 21,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:54:41 21,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:56:13 21,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:56:27 21,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:57:59 21,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:58:20 21,30 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 12:58:36 21,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:59:12 21,10 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 12:59:27 21,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:01:21 20,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:01:37 20,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:02:27 20,60 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:03:44 20,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 13:04:37 19,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 13:06:08 19,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0090 - PASTA CANELADA
Especificação : RESINA POLIPROPILENO, FRISO PARA CANALETA DE 307 MM.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:54:16 22,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 6,45 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:21:49 6,51 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 12:52:26 6,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:53:57 6,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:54:12 6,15 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:55:42 6,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:55:59 5,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:57:31 5,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:57:47 5,75 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 12:58:20 5,65 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:58:37 5,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:58:53 5,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:59:09 5,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:59:26 5,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 12:59:42 5,15 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 12:59:57 5,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:00:14 4,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:00:29 4,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:00:45 4,75 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:01:01 4,65 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:01:17 4,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:01:31 4,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:01:47 4,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:03:17 4,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:03:34 4,15 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0091 - PASTA COM GRAMPO TRILHO
Especificação : PLASTIFICADA 235 X 325 MM, CORES VARIADAS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:03:34 4,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:09:56 4,17 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:16 28,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 4,09 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:23:25 4,13 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:03:54 3,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:05:33 1,88 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:52 3,84 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:23 3,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:13:39 2,98 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0092 - PASTA POLIONDA A2
Especificação : A2 715 X 500 X 32 BORDADA COM ALÇA
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:54:16 32,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 15,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:23:33 15,73 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:11:52 15,48 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:23 15,38 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:13:39 15,28 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:09 15,18 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:15:26 15,08 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:57 14,98 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:17:15 14,88 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0093 - PASTA SANFONADA A-4 COM 12 DIVISORIAS
Especificação : A-4 COM 12 DIVISORIAS, ACOMPANHANDO ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES NAS 12
DIVISÓRIAS, POSSUINDO FECHAMENTO COM ELÁSTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE
EXTRAVIOS NOS DOCUMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 23,5 X 33 X 35 CM (AXLXP), COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO,
FORMATO A-4.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:10:13 37,56 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:16 165,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 36,81 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:23:40 37,18 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:04:01 36,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:11:52 35,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:45 33,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:13:01 32,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:40 30,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:13:57 29,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:42 29,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:14:58 28,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:29 28,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:15:44 27,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:58 27,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:16:15 26,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:42 26,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:16:59 26,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:17:28 26,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:17:45 26,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:17:55 26,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:18:11 26,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:18:23 26,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:18:38 26,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:18:53 26,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:19:09 25,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:19:24 25,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:19:39 25,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:19:56 25,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:20:11 25,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:20:32 25,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:20:48 25,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0094 - PASTA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO
Especificação : COM GRAMPO PLÁSTICO CRISTAL, TAMAMHO 238 MM X 335 MM X 15 M.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:04:06 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:10:29 5,55 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:16 20,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:56 5,44 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:24:06 5,49 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:04:07 4,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:05:59 2,98 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:08:52 4,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:11:52 2,88 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0095 - PLACA DE ISOPOR 2 CM
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:55 7,31 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:24:13 7,38 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0096 - PLACA DE ISOPOR 4 CM
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:55 11,07 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:24:24 11,18 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0097 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA
Especificação : 90 CM X 120 CM X MOLDURA EM ALUMINIO.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:54:16 993,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

07/04/2021 - 15:50:48 500,00 (proposta) 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59
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08/04/2021 - 01:09:55 111,52 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:24:34 112,65 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:03:29 111,40 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:11:52 111,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:11:55 111,18 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:12:12 111,08 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:12:15 110,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:12:30 110,86 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:33 110,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:12:50 110,64 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:12:53 110,53 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:13:11 110,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:14 110,32 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:13:31 110,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:13:34 110,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:13:50 110,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:53 109,89 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:14:09 109,79 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:14:12 109,68 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:14:27 109,58 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:30 109,46 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:14:46 109,36 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:14:49 109,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:15:06 109,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:09 109,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:15:26 108,92 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:15:30 108,80 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:15:47 108,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:50 108,59 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:16:07 108,49 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:16:10 108,37 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:16:27 108,27 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:30 108,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:16:46 108,06 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:16:49 107,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:17:05 107,85 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:17:08 107,73 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:17:23 107,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:17:26 107,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:17:42 107,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:17:45 107,31 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:18:00 107,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:18:03 107,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:18:20 107,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:18:23 106,89 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:18:39 106,79 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:18:42 106,68 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:18:59 106,58 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:19:02 106,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:19:18 106,37 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:19:21 106,26 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:19:37 106,16 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:19:40 106,04 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:19:56 105,94 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:19:59 105,83 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:20:16 105,73 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:20:20 105,62 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:20:36 105,52 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:20:39 105,41 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:20:55 105,31 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:20:58 105,20 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:21:14 105,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:21:17 104,99 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:21:32 104,89 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:21:36 104,77 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:21:51 104,67 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:21:54 104,55 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:22:10 104,45 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:22:13 104,33 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:22:30 104,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:22:33 104,11 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:22:49 104,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:22:52 103,90 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:23:08 103,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:23:11 103,69 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:23:26 103,59 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:23:29 103,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:23:45 103,37 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:23:48 103,26 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:24:04 103,16 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:24:07 103,05 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:24:23 102,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:24:26 102,84 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:24:41 102,74 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:24:44 102,62 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:25:00 102,52 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:25:03 102,41 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:25:19 102,31 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:25:22 102,20 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:25:38 102,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:25:41 101,99 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:25:58 101,89 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:26:01 101,77 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:26:17 101,67 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:26:20 101,55 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:26:35 101,45 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:26:38 101,33 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:26:54 101,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:26:57 101,11 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:27:13 101,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:27:16 100,89 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:27:32 100,79 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:27:35 100,67 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:27:51 100,57 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:27:54 100,46 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:28:10 100,36 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:28:13 100,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:28:30 100,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:28:33 100,03 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:28:49 99,93 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 403 de 1023

08/04/2021 - 13:28:52 99,82 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:29:09 99,72 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:29:12 99,60 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:29:29 99,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:29:32 99,38 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:29:48 99,28 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:29:51 99,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:30:07 99,07 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 405 de 1023

08/04/2021 - 13:30:11 98,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:30:27 98,85 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:30:30 98,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:30:46 98,64 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:30:49 98,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:31:06 98,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:31:10 98,31 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:31:26 98,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:31:29 98,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:31:44 98,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:31:47 97,88 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:32:03 97,78 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:32:06 97,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:32:21 97,56 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:32:24 97,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:32:39 97,34 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:32:42 97,23 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:32:58 97,13 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:33:01 97,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:33:17 96,92 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:33:20 96,81 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:33:37 96,71 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:33:40 96,60 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:33:55 96,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:33:58 96,38 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:34:14 96,28 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:34:17 96,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:34:33 96,07 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:34:36 95,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:34:52 95,85 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:34:55 95,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:35:11 95,64 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:35:14 95,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:35:31 95,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:35:34 95,31 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:35:50 95,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:35:53 95,09 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:36:09 94,99 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:36:12 94,87 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:36:28 94,77 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:36:31 94,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:38:02 94,56 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:38:05 94,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:39:37 94,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:39:40 94,23 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:41:11 94,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:41:14 94,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:42:45 93,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:42:48 93,80 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:44:18 93,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:44:21 93,58 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:45:53 93,48 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:45:56 93,36 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:47:28 93,26 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:47:31 93,14 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 13:49:02 93,04 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 13:49:05 92,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

0098 - TESOURA EM AÇO INOX
Especificação : CABO PLÁSTICO; USO GERAL; MEDINDO 21 ( VINTE E UM )CM; COM PARAFUSO E/OU REBITE; LAMINA
DE AÇO INOX; COM CORTE LASER; PONTIAGUDA; ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA
COM FUNDO DE PAPEL; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:04:45 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:10:48 21,26 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:15 53,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:55 20,84 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:24:47 21,05 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:06:25 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:11:32 15,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:52 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:55 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:13:12 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:26 9,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:13:43 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:54 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:14:11 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:14:53 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:15:10 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:36 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:17:06 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0099 - TESOURA PARA PICOTAR
Especificação : PONTA ARREDONDADA, IDEAL PARA TECIDOS, CARTOLINAS E DIVERSOS TRABALHOS MANUAIS,
LAMINA EM AÇO E CABO EM ABS, TAMANHO APROXIMADO DO PRODUTO; 22 CM X 8,5 CM X2 CM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:05:18 34,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:11:21 56,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:15 42,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:09:55 46,07 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:25:12 46,54 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:11:52 34,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:01 29,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:13:17 29,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:48 29,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:15:04 29,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:13 29,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:15:30 29,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:12 23,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:16:28 23,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:48 21,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 13:17:05 21,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:17:50 20,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:18:05 20,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:18:21 19,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:18:37 19,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:19:03 18,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:19:18 18,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:19:51 17,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:20:09 17,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:21:11 17,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:21:27 17,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:22:58 28,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:24:33 17,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:24:48 17,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:25:16 17,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:25:31 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:27:24 16,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:27:40 16,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0100 - TESOURA ESCOLAR PEQUENA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:05:40 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:11:38 5,95 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:15 17,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:09:55 5,84 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:25:20 5,89 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:06:44 4,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:11:09 2,71 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:52 2,61 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:11:57 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:12:13 2,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:43 2,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:12:59 2,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 13:13:11 2,29 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:14:42 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:14:55 2,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:15:11 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0101 - TINTA ACRILICA 20 ML
Especificação : IDEAL P/ PINTURA EM TELA E TRABALHOS ARTISTICOS, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA FRASCOS COM 20
ML CORES DIVERSAS.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 08:27:48 12,99 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0102 - TINTA PARA PINCEL ATOMICO
Especificação : Á BASE DE ALCOOL, CORANTES SOLVENTES E ADITIVOS; COM DESCRIÇAO DO QUIMICO RESPONSAVEL
E CRQ E VALIDADE DOS PRODUTOS NO FRASCO, NAS CORES; AZUL, PRETA, VERDE E VERMELHO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:06:46 5,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:12:02 6,33 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:15 28,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:55 6,21 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 08:27:56 6,27 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:04:43 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:10:54 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:58 4,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:05 4,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:12:22 4,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:16 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:13:32 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:45 3,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 13:14:02 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:05 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:14:21 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:39 3,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:14:55 3,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:15:06 3,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:15:21 3,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:52 4,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0103 - TINTA PARA TECIDO
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Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:07:19 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:12:22 7,47 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:55 7,33 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:28:05 7,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:04:48 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:10:46 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:12:13 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:13:45 3,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0104 - BLOCO DE AVISO AUTO COLANTE
Especificação : 100 FOLHAS REMOVIVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 38 MM X 51 MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:07:57 5,66 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:12:41 7,32 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:14 32,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:55 7,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:28:12 7,25 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:04:55 5,56 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:10:36 4,97 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:58 4,87 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0105 - BLOCO DE PAPEL 38 X 50
Especificação : COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDADES. IDEAL PARA ANOTAR RECADOS, LEMBRETES E
NUMEROS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:08:25 6,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:12:57 7,32 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:14 59,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:09:54 7,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:28:22 7,25 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:05:01 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:10:29 5,03 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:58 5,98 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:13:28 5,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:13:44 5,74 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0106 - COLA BRANCA 500 G
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:08:50 10,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:13:16 28,86 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 432 de 1023

07/04/2021 - 14:54:14 69,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 28,29 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:28:30 28,57 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:05:11 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:10:21 7,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:11:12 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:11:58 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:20 6,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 13:12:36 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:10 6,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:14:19 6,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:14:36 6,58 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0107 - COLA LÍQUIDA INSTÂNTANEA
Especificação : 05 GRS, USO UNIVERSAL COM BICO APLICADOR PARA PORCELANA METAL, BORRACHA COURO,
MADEIRA, PLÁSTICO E PAPEL.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:13:35 6,39 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:13 13,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 6,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:28:39 6,33 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 13:05:16 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:11:58 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:28 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:14:00 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 13:14:17 3,99 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:27 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:15:58 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0108 - ENVELOPE COMERCIAL
Especificação : MEDIDAS: 114X162 MM 75 GRS S/ RPC - BRANCO
Data Valor CNPJ Situação
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02/04/2021 - 09:32:47 1,01 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:09:25 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:54:13 1,10 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 0,99 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:28:47 1,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:11:58 0,54 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:12:14 0,44 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:12:30 0,34 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:14:22 0,24 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 13:14:37 0,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 13:16:09 0,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0109 - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSER MED: 240X340 MM
Especificação : ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET; PESANDO 90 G/ M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSÃO; MEDINDO
240X340 MM; NA COR AMARELA.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:35:29 1,07 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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03/04/2021 - 21:09:54 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:13:57 1,07 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:13 3,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 1,05 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:29:03 1,06 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:05:22 0,54 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:11:58 0,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0110 - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET MED: 260X360 MM
Especificação : ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 90G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSÃO; MEDINDO
260X360 MM. NA COR AMARELA.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:36:12 1,20 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:10:19 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:14:17 1,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:12 3,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 1,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:29:11 1,19 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 13:05:26 0,54 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 13:11:58 0,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0111 - ENVELOPE A4 BRANCO
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:37:37 1,03 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:10:49 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:14:46 1,03 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:54 1,01 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:30:32 1,02 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:07:49 0,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:50 0,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0112 - FITILHO ROLO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Fita de Cetim rolo,Ideal para artesanatos, laços, tiaras, bordados, embalagens e outros.
Comprimento 100 metros.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:15:05 14,40 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:54 4,11 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0113 - GRAMPO FIXA PAPEL
Especificação : TIPO TRILHO, MEDINDO 80 MM, CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50
TRILHOS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:11:29 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:15:22 20,31 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:12 93,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 19,91 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:30:43 20,11 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:06 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:01 18,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:13:44 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:08 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:29 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:15:46 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:16 13,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:32 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:17:23 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:40 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:18:41 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:18:58 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:58 9,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:20:14 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:45 11,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0114 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48 X 40 MM
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:12:01 4,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:16:57 7,56 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:12 50,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:54 7,41 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:30:52 7,48 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:08:10 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:10 3,38 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:13:50 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:08 7,33 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:39 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0115 - QUADRO DE AVISO 90 X 60
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 15:50:48 300,00 (proposta) 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 01:09:53 110,28 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 443 de 1023

08/04/2021 - 08:30:59 111,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:05:46 110,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:15:15 110,06 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:15:18 109,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:16:50 109,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:16:53 109,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:18:26 109,64 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:29 109,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:20:01 109,42 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:20:04 109,30 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:21:36 109,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:21:39 109,09 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:23:10 108,99 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:23:13 108,87 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:24:45 108,77 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:24:48 108,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:26:20 108,56 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:26:23 108,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:27:54 108,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:27:58 108,22 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:29:30 108,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:29:33 108,01 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:31:04 107,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:31:07 107,80 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:32:28 107,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:32:31 107,59 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:32:42 107,49 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:32:45 107,37 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:32:56 107,27 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:32:59 107,15 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:33:10 107,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:33:13 106,93 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:34:44 106,83 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:34:47 106,71 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:36:20 106,61 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:36:24 106,50 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:37:55 106,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:37:58 106,29 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:39:29 106,19 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:39:32 106,08 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:41:11 105,98 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:41:14 105,86 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:42:45 105,76 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:42:48 105,65 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:44:19 105,55 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:44:22 105,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:45:53 105,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:45:56 105,23 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:47:28 105,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:47:31 105,01 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:49:01 104,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:49:04 104,79 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:50:36 104,69 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:50:39 104,57 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:52:09 104,47 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:52:12 104,36 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:53:42 104,26 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:53:45 104,14 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:55:15 104,04 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:55:18 103,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:56:49 103,82 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:56:52 103,70 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:58:24 103,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:58:26 103,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 14:59:57 103,39 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:00:00 103,28 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:01:30 103,18 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:01:33 103,06 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:03:04 102,96 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:03:07 102,85 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:04:38 102,75 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:04:41 102,63 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:06:12 102,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:06:16 102,42 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:07:48 102,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:07:51 102,20 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:09:21 102,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:09:25 101,99 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:10:56 101,89 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:10:59 101,77 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:12:29 101,67 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:12:32 101,55 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:14:02 101,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:14:05 101,33 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:15:36 101,23 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:15:40 101,12 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:17:11 101,02 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:17:15 100,90 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:18:31 100,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:18:34 100,68 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:18:44 100,58 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:47 100,46 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:18:57 100,36 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:19:00 100,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:19:10 100,14 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:13 100,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:19:24 99,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:19:27 99,81 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:19:38 99,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:41 99,59 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:19:51 99,49 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:19:54 99,38 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:20:04 99,28 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:07 99,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:20:17 99,07 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:20:20 98,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:20:30 98,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:33 98,73 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:20:43 98,63 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:20:46 98,51 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:20:56 98,41 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:59 98,30 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:21:02 95,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:21:11 94,88 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:21:22 94,78 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:21:25 94,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:22:56 94,56 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:22:59 94,45 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:24:31 94,35 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:24:34 94,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:26:05 94,14 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:26:08 94,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:27:39 93,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:27:43 93,81 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:29:14 93,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:29:18 93,59 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:30:48 93,49 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:30:52 93,37 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:32:24 93,27 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:32:28 93,15 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:33:37 93,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:33:42 92,93 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:33:48 92,83 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:33:52 92,72 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:33:58 92,62 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:03 92,50 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:34:10 92,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:34:13 92,29 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:34:18 92,19 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:24 92,08 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:34:30 91,98 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:34:34 91,86 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:34:39 91,76 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:43 91,64 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:34:49 91,54 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:34:53 91,42 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:34:59 91,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:35:04 91,20 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:35:09 91,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:35:14 90,98 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:35:20 90,88 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:35:24 90,77 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:35:29 90,67 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 481 de 1023

08/04/2021 - 15:35:34 90,56 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:35:40 90,46 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:35:44 90,34 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:35:50 90,24 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:35:53 90,13 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:35:59 90,03 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:36:04 89,91 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:36:11 89,81 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:36:14 89,69 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:36:20 89,59 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:36:24 89,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:36:30 89,37 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:36:34 89,25 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:36:40 89,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:36:45 89,03 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:36:51 88,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:36:55 88,82 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:37:01 88,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:37:06 88,60 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:37:12 88,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:37:16 88,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:37:22 88,29 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:37:26 88,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:37:32 88,07 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:37:36 87,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:37:41 87,86 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:37:46 87,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:37:51 87,64 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:37:56 87,53 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:38:02 87,43 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:38:07 87,31 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:38:13 87,21 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:38:18 87,09 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:38:24 86,99 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:38:28 86,87 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:38:33 86,77 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:38:38 86,65 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:38:46 86,55 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:38:49 86,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:38:55 86,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:39:00 86,23 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:39:05 86,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:39:10 86,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:39:15 85,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:39:20 85,81 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:39:26 85,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:39:30 85,59 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:39:36 85,49 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:39:40 85,38 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:39:46 85,28 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:39:53 85,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:00 85,06 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:40:03 84,94 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:10 84,84 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:40:13 84,73 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:19 84,63 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 495 de 1023

08/04/2021 - 15:40:23 84,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:29 84,42 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:40:33 84,32 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:39 84,22 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 496 de 1023

08/04/2021 - 15:40:43 84,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:49 84,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:40:53 83,88 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:40:58 83,78 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:41:04 83,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:41:11 83,56 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:41:14 83,45 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:41:21 83,35 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:41:25 83,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:41:32 83,14 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:41:36 83,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:41:42 82,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:41:47 82,81 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:41:52 82,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:41:58 82,60 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:42:04 82,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 500 de 1023

08/04/2021 - 15:42:08 82,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:42:14 82,29 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:42:19 82,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:42:25 82,07 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:42:29 81,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:42:35 81,86 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:42:39 81,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:42:46 81,64 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:42:49 81,53 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:42:56 81,43 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:42:59 81,32 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:43:05 81,22 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:43:09 81,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:43:15 81,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:20 80,89 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:43:25 80,79 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:43:30 80,67 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:43:36 80,57 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:41 80,46 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:43:47 80,36 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:43:52 80,25 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:43:58 80,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:44:02 80,04 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:44:08 79,94 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:44:11 79,83 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:44:17 79,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:44:22 79,61 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:44:27 79,51 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:44:32 79,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:44:38 79,29 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:44:44 79,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:44:51 79,07 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:44:55 78,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:45:01 78,85 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:45:06 78,73 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:45:12 78,63 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:45:16 78,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:45:22 78,42 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:45:27 78,30 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 15:45:34 78,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:45:37 78,08 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

0116 - CAIXA DE ARQUIVO 25 X 13
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:54:12 53,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 9,71 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:31:09 9,80 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:14:08 9,61 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:39 9,51 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:15:56 9,41 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:17:27 9,31 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:17:44 9,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:15 9,11 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:19:31 9,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:03 8,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:21:18 8,81 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:22:49 8,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:23:05 8,61 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:24:35 8,51 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:24:50 8,41 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:26:20 8,31 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:26:36 8,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:28:06 8,11 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:28:22 8,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:29:52 7,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:30:08 7,81 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:31:38 7,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:31:54 7,61 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:32:28 7,51 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:32:43 7,41 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:32:54 7,31 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:33:11 7,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:33:22 7,11 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:33:38 7,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:35:09 6,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:35:25 6,81 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:36:56 6,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:37:13 6,61 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:38:45 6,51 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:39:00 6,41 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:40:31 6,31 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:40:46 6,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:42:17 6,11 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:42:34 6,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:44:05 5,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:44:22 5,81 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0117 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0
Especificação : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:12:36 19,57 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:17:28 19,57 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:49:12 19,57 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:12 22,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 19,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:31:18 419,37 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:16 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:46 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:13:29 14,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:13:55 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:14:11 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:10 13,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:26 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:50 12,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:15:57 11,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:13 11,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:48 11,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:17:03 11,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:17:08 11,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:23 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:18:04 9,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:18:36 9,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:30 9,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:47 9,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:17 10,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:22:37 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:22:54 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:24:26 8,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 14:24:42 8,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:25:16 7,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:25:32 7,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:27:03 7,20 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:27:19 7,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0118 - CLIPS NIQUELADO Nº 4/0
Especificação : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:36:58 19,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:17:48 24,92 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:49:50 24,92 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 22,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 24,43 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:31:28 24,67 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:08:21 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:49 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:13:48 12,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:14:00 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:17 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:14:44 11,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:15:00 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:15 10,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:32 10,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:16:01 10,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:17 10,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:17:48 10,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:05 10,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:18:08 9,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:18:36 9,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:25 9,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:41 9,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0119 - CLIPS NIQUELADO Nº 6/0
Especificação : PARA PAPEL; FABRICAÇÃO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; CAIXA COM 500
(QUINHENTAS) GRAMAS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:37:52 19,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:18:06 22,48 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:50:32 22,48 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 28,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 22,04 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:31:36 22,26 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:26 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:10:33 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:12:17 17,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:53 16,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:14:06 13,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:10 14,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 14:14:26 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:20 12,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:36 12,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:05 12,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:21 12,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:41 12,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:16:58 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:17:10 11,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:26 11,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:18:15 10,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:18:36 10,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:36 10,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:52 10,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:22 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:22:42 10,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:22:59 9,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:24:20 9,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 14:24:35 9,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:25:03 9,60 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:25:19 9,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:27:10 9,40 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:27:26 9,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0120 - FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:38:14 4,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:18:20 7,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:11 50,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 6,86 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:31:47 6,93 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:08:36 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:08 6,77 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:39 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:16:09 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:35 3,38 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:17:16 3,25 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:18:47 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0121 - GRAMPEADOR EM METAL Nº 12
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:38:46 24,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:53 28,16 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:37:39 28,44 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:15:34 24,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:16:22 21,52 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:17:53 24,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0122 - GRAMPEADOR EM METAL Nº 18
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:39:11 27,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:53 33,21 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:37:55 33,54 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:15:34 27,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:16:28 25,95 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:18:00 26,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0123 - CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP A4 TRANSPARENTE
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:39:41 0,99 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 09:47:52 1,88 (proposta) 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório. 26/04/2021 16:03:39

07/04/2021 - 14:54:11 3,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 1,85 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 08:38:09 1,86 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:24 0,89 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório. 26/04/2021 16:03:39

08/04/2021 - 14:14:27 0,79 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:14:46 0,59 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:14:52 0,49 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório. 26/04/2021 16:03:39

08/04/2021 - 14:15:09 0,39 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:23 0,29 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório. 26/04/2021 16:03:39

08/04/2021 - 14:16:54 0,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0124 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO
Especificação : EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:40:09 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:18:43 22,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:53:24 22,20 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 65,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 21,76 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:38:19 21,98 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:44 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:10:37 18,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:12:03 17,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:58 16,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:14:16 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:14:33 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:14:43 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:58 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:37 9,74 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:15:54 9,64 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:17:24 14,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:17:29 9,54 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:17:45 9,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:18:50 9,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:07 9,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:19:43 9,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:20:00 8,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:56 8,50 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:22:11 8,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:22:50 8,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:23:07 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:24:14 7,80 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:24:30 7,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:25:11 7,60 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:25:27 7,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:27:18 7,40 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:27:33 7,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0125 - CADERNO BROCHURA GRANDE
Especificação : Caderno Brochura Capa dura costurado, com tamanho grande de 27x20 cm, e com 96 folhas pautadas. Cores
diversas.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:40:36 8,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:18:59 10,48 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:54:03 10,48 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 68,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 10,28 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:38:28 10,38 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:48 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:27 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:14:48 7,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:15:05 7,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:54 7,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:16:09 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:33 6,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:49 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:17:39 6,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:17:56 6,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:27 7,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:19:48 6,30 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:21:15 6,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:21:51 6,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

0126 - LÁPIS PRETO
Especificação : LÁPIS PRETO Nº02, SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA, REVESTIDO COM
MATERIAL CERÂMICO NA COR VERDE E GRAFITE RESISTENTE FIXADO A MADEIRA, MEDINDO 02MM DE ESPESSURA.
COMO PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES DIMENSÕES: 175MM X 07MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO).
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SELO DO INMETRO E COMPOSIÇÃO.
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Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:41:05 84,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:19:16 90,16 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:55:22 90,16 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 405,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:53 88,36 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:20:38 85,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 08:38:33 89,26 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:08:53 84,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:11:05 82,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:11:57 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:12:46 78,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:13:05 70,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:10 69,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:13:16 65,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:56 64,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:14:05 63,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:14:14 62,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:14:23 60,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:14:40 59,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:14:51 59,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:07 58,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:15:36 57,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:15:52 56,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:25 55,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:16:38 54,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:55 53,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:17:39 53,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:56 52,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:10 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:19:19 49,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:34 48,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:19:51 47,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:20:32 47,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:20:42 47,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:20:59 46,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:19 46,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:21:34 45,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:21:39 45,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:21:46 45,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:21:55 44,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:22:02 40,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:22:17 39,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:22:56 38,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 14:22:59 39,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:23:14 39,71 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:23:30 37,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:24:31 35,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:26:05 34,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

0127 - CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL - CAIXA
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:40:33 43,95 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:41:37 38,08 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:19:32 43,95 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:56:03 43,95 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 346,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 539 de 1023

08/04/2021 - 01:09:53 43,08 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:23:27 42,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:26:35 43,51 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:09:00 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:11:19 34,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:11:50 33,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:07 32,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 14:12:13 31,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:12:28 32,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:12:55 30,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 14:13:10 29,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:38 28,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:13:58 27,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:14:28 26,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:29 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:16:12 23,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:16:45 23,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:43 23,20 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:19:10 23,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido
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08/04/2021 - 14:19:15 22,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:20:47 23,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:20:55 22,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:21:25 22,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:21:48 22,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:22:57 22,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:23:39 22,20 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:24:19 22,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:26:00 22,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:26:23 21,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:27:45 21,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

0128 - CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:41:34 44,06 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:41:59 38,08 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:19:47 44,06 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:56:38 44,06 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:11 346,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:52 43,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 03:24:24 42,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:26:43 43,62 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:11:42 37,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:11:45 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:12:01 34,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:12:16 33,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 14:12:25 33,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:13:07 32,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 14:13:12 32,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:24 31,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:13:54 30,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 14:14:27 32,97 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:14:31 29,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:33 28,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:15:40 27,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:16:48 26,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:05 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:17:45 24,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:59 24,90 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 14:18:12 24,40 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:19:00 24,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:21 23,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:20:51 24,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:21:57 23,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:22:15 23,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:23:48 22,20 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:24:22 22,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:25:57 22,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 14:26:26 21,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:27:41 21,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

0129 - CANETA ESFEROGRÁFICA - VERMELHA - CAIXA
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:42:58 43,98 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:42:18 38,08 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:20:05 43,98 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 13:57:10 43,98 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:10 346,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:52 43,11 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:27:51 42,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 04:26:59 43,54 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:11:42 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:11:53 37,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:12:05 34,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:12:22 33,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:12:32 33,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 14:13:03 31,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:13:19 30,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:13:24 29,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:13:43 28,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:14:27 32,97 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:14:33 27,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:37 26,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:15:59 25,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 14:16:53 25,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:17:13 25,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:17:50 24,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:19:04 24,00 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 14:19:23 23,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:20:54 24,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:22:09 23,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 14:22:20 23,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0130 - ALFINETE MEDIO
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:20:34 9,49 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 9,31 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:37:24 9,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:11:37 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:34 7,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0131 - CLIPS DOURADO
Especificação : CLIPS DOURADO, N° 5/0, CAIXA PLÁSTICA COM 100 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:52 7,53 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:41:27 7,60 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0132 - CLIP GALVANIZADO Nº 4
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:42:58 3,37 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:20:59 16,87 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 16,54 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:41:33 16,70 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:11:23 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:29 2,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:16:59 2,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:18:19 2,96 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:18:35 2,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:19:29 2,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0133 - CLIP GALVANIZADO Nº 5
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:43:18 3,37 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 01:09:52 17,01 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:41:41 17,18 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:16:29 3,27 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0134 - CLIP GALVANIZADO Nº 6
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:44:16 5,07 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:21:22 17,53 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 17,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:41:48 17,35 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:11:13 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:29 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:00 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:18:43 2,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 14:19:35 2,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0135 - GRAMPEADOR MÉDIO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:44:52 24,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:21:43 22,48 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 22,04 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:41:57 22,26 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:11:05 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:29 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:08 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:19:39 19,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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0136 - GRAMPEADOR GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:45:18 91,42 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:22:00 56,40 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 55,28 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:42:03 55,84 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:11:00 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:29 49,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:16 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:19:46 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:20:43 30,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:22:14 29,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 14:22:27 29,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:23:59 38,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0137 - LIVRO DE PONTO GRANDE
Especificação : Livro de Ponto Capa Dura Grande, com 04 Assinaturas, folhas numeradas e com 100 folhas. É utilizado para
auxiliar a organização em comércios, empresas e escritórios.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:46:03 24,94 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:22:24 25,90 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 25,39 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:42:10 25,64 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:10:44 24,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:29 24,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:18:21 24,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:19:52 24,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:20:48 24,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:22:19 24,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:22:27 24,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:22:36 24,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:24:08 24,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:24:31 23,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:26:03 23,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 556 de 1023

0138 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR
Especificação : Grampo grampeador 26/6, de aço revestido resistente à oxidação. Ideal para grampear até 30 folhas, com pontas
afiadas, tipo Galvanizado, e a embalagem com 5.000 grampos.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:46:33 10,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:22:45 11,49 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 11,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:42:17 11,38 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:10:36 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:16:29 9,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:25 9,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:19:23 6,74 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:19:49 6,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:21:21 7,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0139 - TINTA PARA CARIMBO AZUL
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:46:56 5,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:23:02 10,13 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:10 31,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:10:06 9,93 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:42:30 10,03 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:10:31 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:22 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 14:15:41 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:15:58 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:17:30 4,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0140 - PASTA ARQUIVO
Especificação : REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 350 MM ( LARGURA) X
280 MM ( ALTURA ) X 85 MM ( DORSO ), COM VARIAÇÃO DE +/- 10%, PROTETOR METÁLICO NAS BORDAS DA PARTE
INFERIOR, FECHO METÁLICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR
04 REBITES, PRENDENDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
Data Valor CNPJ Situação

05/04/2021 - 18:33:53 13,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:23:26 23,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:10 106,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:52 14,39 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:42:37 14,53 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:15:22 13,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:16:54 13,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:17:10 13,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:18:41 13,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:18:58 13,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:19:51 11,28 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:20:06 11,18 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:21:37 11,08 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:21:53 10,98 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:23:24 10,88 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 14:23:40 10,78 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:25:11 10,68 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:25:27 10,58 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:26:58 10,48 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:27:16 10,38 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 14:28:48 10,28 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0141 - PINCEL MARCADOR DE TEXTO
Especificação : Pincel Marcador de Texto; Com cores fluorescentes e vibrantes, ponta chinfrada e resistentes. Que seja prático e
aplicável em diversos tipos de papel. E com cores diversas.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:49:15 2,48 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:23:47 3,51 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:52 3,44 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:44:56 3,47 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:52:48 2,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:54:05 2,20 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:56:43 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:57:32 1,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:58:14 1,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:00:22 1,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:00:45 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:02:36 1,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:03:16 1,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0142 - PASTA POLIONDA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:49:39 5,80 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:25:28 7,78 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:06 7,63 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:07 7,70 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:52:55 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:54:11 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:56:48 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0143 - PASTA SANFONADA A4
Especificação : COM 31 DIVISORIAS, ACOMPANHADA DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VISORES DAS
DIVISORIAS,POSSUINDO FECHAMENTO COM ELASTICO QUE GARANTA A FLEXIBILIDADE DO MANUSEIO E EVITE
EXTRAVIOS NOS DOCUMENTOS.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:25:46 54,22 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:10 415,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:09:51 42,23 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:14 42,66 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:00:38 42,13 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:02:09 42,03 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:02:25 41,93 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:03:56 41,83 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:04:13 41,73 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:05:43 41,63 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:06:00 41,53 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:07:30 41,43 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:07:47 41,33 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:09:18 41,23 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:09:34 41,13 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:11:04 41,03 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:11:20 40,93 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:12:51 40,83 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:13:09 40,73 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:14:42 40,63 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:14:58 40,53 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:16:30 40,43 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:16:46 40,33 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:17 40,23 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:34 40,13 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:45 40,03 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:01 39,93 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:19:12 39,83 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:29 39,73 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:19:39 39,63 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0144 - BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:50:03 5,66 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:26:06 9,65 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 9,46 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:21 9,55 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:53:18 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:54:16 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:56:57 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:49 6,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0145 - COLA BRANCA 500G
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:50:37 10,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:26:20 29,19 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:51 28,61 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:29 28,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:53:25 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:54:33 7,92 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:57:02 7,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:49 14,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0146 - LÁPIS GRAFITE 07
Especificação : Lápis grafite 07; Possuir acionamento superior, que seja resistente, com borracha e agulha para limpeza, com
capacidade para 6 minas de grafite.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:26:35 4,51 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 4,42 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:35 4,46 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:53:33 4,32 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0147 - PONTA PARA GRAFITE 07
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:26:53 3,34 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 3,28 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:41 3,31 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:53:38 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:49 2,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:02:00 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:03:30 2,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0148 - GRAMPO TRILHO DE METAL
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Especificação : Grampo trilho metalizado para pasta tipo trilho, com capacidade para prender até 300 folhas de papel. Distância
da furação 80mm, e Caixa com 50 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:51:24 19,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:27:15 20,52 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 20,11 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:47 20,31 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:53:47 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:55:13 18,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:57:11 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:58:25 13,37 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:59:13 13,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:00:46 13,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:02:05 12,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:02:21 12,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:03:23 12,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:03:52 12,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:04:03 12,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:05:33 14,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0149 - ENVELOPE OFÍCIO AMARELO
Especificação : Pacote com 250 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:46:24 103,47 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:52:01 64,00 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:27:37 140,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:51 101,41 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:45:54 102,44 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:01:49 98,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0150 - ENVELOPE A4 AMARELO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Envelope A4 Amarelo, modelo saco, tamanho 229x324mm, embalagem com 100 unidade.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:47:53 103,46 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:52:35 64,00 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:27:56 103,46 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:10 310,60 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:51 101,40 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:30:28 100,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 08:46:04 102,43 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 14:54:11 60,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:55:31 59,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:57:22 59,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:58:47 58,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:59:23 57,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:00:10 57,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:00:20 56,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:00:38 56,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:00:57 56,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:01:02 55,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:18 55,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:01:45 54,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:02:01 53,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:02:14 53,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:02:31 53,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:02:43 53,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:03:00 52,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:03:11 52,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:03:27 51,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:04:01 51,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:04:17 50,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:04:27 50,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:04:42 49,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:04:54 49,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:05:10 49,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:05:37 49,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:05:49 47,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24
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08/04/2021 - 15:06:06 46,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:06:15 46,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:06:31 45,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:06:37 45,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:06:50 36,16 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:07:06 36,06 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:07:29 35,94 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:07:34 35,95 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:07:51 35,84 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:08:07 35,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:08:22 35,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:08:42 34,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:08:57 34,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:09:38 34,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:09:55 34,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:10:38 34,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:10:54 34,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:10:57 34,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:11:14 33,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:12:03 31,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:12:12 33,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:12:24 31,70 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:12:40 31,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:13:02 31,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:13:18 31,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:13:30 31,30 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:13:47 31,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:15:34 31,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:15:50 31,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:17:19 30,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:17:23 30,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:17:40 30,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:19:22 30,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:19:36 29,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:19:53 29,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:21:08 29,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:21:23 29,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:23:11 29,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:23:46 64,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0151 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 25,4 MM X 66,7 MM
Data Valor CNPJ Situação
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06/04/2021 - 17:28:22 10,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 10,00 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:54:18 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0152 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 33,9 MM X 101,6 MM
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:29:02 29,31 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 28,73 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:54:34 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:53 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:02:22 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:03:53 14,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:04:19 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:05:50 12,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0153 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 50,8 MM X 101,6 MM
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:29:18 15,02 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 14,72 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:54:40 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:53 13,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:02:30 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:04:01 12,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0154 - ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA- GRANDE
Especificação : ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA GRANDE, MEDINDO 31 CM DE ALTURA X 41 CM DE LARGURA
GRAMATURA 90 GR.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:50:11 1,14 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 21:53:18 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:51 1,12 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:46:29 1,13 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0155 - ESQUADRO 45 X 16 CM
Especificação : ESQUADRO 45 X 16 CM EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:29:36 7,36 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:51 7,22 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:54:47 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:01:53 6,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:02:38 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:04:08 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:04:24 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:05:55 4,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0156 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS INKJET LASER Nº 12,7 MM X 44,45 MM
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:29:54 8,51 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 8,34 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:54:52 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:01:53 7,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:02:45 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:04:16 7,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0157 - ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS Nº 25,4 MM X 101,6 MM
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:30:15 8,22 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 8,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:54:57 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:53 6,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:02:49 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:04:20 6,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0158 - PAPEL COLORSET CORES SORTIDAS
Especificação : PAPEL COLORSET CORES SORTIDAS EMBALAGEM CONTENDO 20 FOLHAS.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:51:43 20,59 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 17:30:35 22,08 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 20,18 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 14:55:08 20,08 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:18 19,98 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:02:47 19,88 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:03:04 19,78 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:04:35 19,68 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:04:48 19,58 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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08/04/2021 - 15:06:19 19,48 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0159 - PAPEL CONTACT
Especificação : TIPO ADESIVO, COR TRANSPARENTE, APRESENTAÇÃO ROLO TAMANHO 45 CM X 10 M.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:54:05 45,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:30:54 46,42 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 45,50 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:46:47 45,96 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:55:13 40,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:55:58 39,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:57:30 39,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:53 39,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:03:01 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:04:31 38,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0160 - PAPEL LAMINADO (CORES DIVERSAS)
Especificação : PAPEL LAMINADO, EM COR, MEDINDO (50 X 60) CM. -VARIAS CORES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:54:40 1,38 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:31:09 2,06 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 2,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:47:01 2,04 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:55:22 1,12 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:56:21 1,02 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:01:53 0,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0161 - PAPEL MADEIRA
Especificação : PAPEL MADEIRA NA COR KRAFT OURO, DIMENSÕES 66 X 96 CM, GRAMATURA 120 GRAMA. EMBALAGEM
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:55:13 0,99 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 587 de 1023

08/04/2021 - 01:09:50 1,31 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:48:26 1,32 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:02:01 0,89 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0162 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:55:43 28,20 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:31:40 36,41 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:10 191,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:50 35,69 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:48:33 36,05 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:51:48 50,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 14:55:28 24,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:56:28 23,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 14:57:45 23,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:59:15 23,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:59:36 23,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:59:59 23,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:00:31 23,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:00:51 23,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:01:12 23,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:29 23,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:01:37 23,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:01:42 22,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:59 22,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:03:09 22,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:03:26 22,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:04:53 22,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:05:09 22,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:05:25 22,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:05:41 22,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:05:51 22,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:06:07 22,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:06:23 21,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:06:40 21,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:07:11 21,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:07:28 21,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:08:18 21,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:08:34 21,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:08:50 21,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:09:07 21,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:09:43 21,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:09:59 21,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:10:43 20,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:10:59 20,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:11:28 22,99 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 15:12:07 20,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:12:24 20,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:13:10 20,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:13:27 20,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:15:20 20,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:15:35 20,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:17:23 20,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:17:40 20,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0163 - TINTA PARA CARIMBO PRETO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:56:02 5,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:31:54 10,11 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:06 9,91 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:48:42 10,01 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:55:33 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:56:34 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:57:49 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:59:23 3,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:59:40 3,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:28 3,25 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:01:47 3,15 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:03:19 3,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:04:58 2,95 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0164 - PAPEL TRANSPARENTE
Especificação : LAMINADO DE PVC, AUTO ADESIVO PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO MEDINDO 45 CM X
25 M.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:56:54 45,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:50 45,59 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 08:48:50 46,05 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0165 - LAPIS GRAFITE
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:32:13 80,83 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 79,22 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:32:45 79,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 08:48:58 80,02 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:55:52 70,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:02:06 69,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:03:37 68,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:03:42 65,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:04:15 64,00 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:05:08 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:06:38 68,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:06:49 49,80 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:07:09 49,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:08:40 48,50 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 15:09:13 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:10:44 44,75 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

0166 - FURADOR ARTESANAL
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:32:37 93,69 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 91,82 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:49:10 92,75 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:55:58 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:02:17 79,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:03:47 79,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:05:19 78,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:05:31 75,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:07:00 78,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0167 - CANETA MARCA TEXTOS AMARELO FLUORESCENTE
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CANETA MARCA TEXTOS,COR AMARELO FLUORESCENTE,GRAVADO NO CORPO A
MARCA DO FABRICANTE,EMBALAGEM COM DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:58:46 3,19 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:32:56 8,38 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 8,22 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:49:17 8,30 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:56:03 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:56:51 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:57:57 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:59:48 1,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 14:59:52 1,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:18 1,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:01:31 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:03:00 1,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:03:23 1,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0168 - CALCULADORA CIENTÍFICA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CALCULADORA CIENTÍFICA,COR PRETA,10 x 75 x 162 MILIMETROS,MENU COM ÍCONES
INTUITIVO E FÁCIL DE APRENDER,VISOR DE TEXTO NATURAL.FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DE LISTA PARA
APRENDIZADO COMPLETO E RÁPIDO,MENSAGENS EM PORTUGUÊS FÁCEIS DE ENTENDER.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 21:59:43 139,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:33:24 147,14 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 144,20 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:49:30 145,67 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:56:10 130,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 14:56:58 129,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:58:02 120,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:59:39 110,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 14:59:48 100,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:01:11 89,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:01:25 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:02:55 98,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0169 - LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES
Especificação : LÁPIS DE COR, GRANDE, SEXTAVADO, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES SORTIDAS, COMPOSTO POR
PIGMENTOS AGLUTINADO, CARGA INERTE E CERAS COM FORMATO SEXTAVADO, FABRICADO C/ PIGMENTOS DE ALTA
QUALIDADE QUE PROPORCIONAM MELHOR COBERTURA, COM CORES VIVAS E BRILHANTES, COM TABELA DE CORES
NA CAIXA, ( PARA DESPERTAR NA CRIANÇA O VALOR DAS CORES) COM MINAMACIA, DESLIZA MELHOR PERMETINDO
VARIAÇÕES DE TONS SUAVES ATÉ TRAÇOS INTENSOS, SUPERRESISTENTES, FIXAÇÃO DO GRAFITE À MADEIRA
TORNANDO O LÁPIS MAIS RESISTENTE AO USAR O APONTADOR SEM QUEBRAR A MINA, MADEIRA REFLORESTADA,
MINA MAIS GROSSA DE 3,3 MM (MEDIDAS MINIMAS), MEDIDAS DO LÁPIS 17,5 CM, MEDIDAS DA CAIXA 10,3 X 19,5 CM.
SOMENTE 1ª LINHA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:00:15 5,18 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:33:41 11,97 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:50 11,74 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:49:36 11,85 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 14:56:16 5,08 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 14:57:18 4,98 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0170 - CAIXA ORGANIZADORA PRONTOBOX LISA(MÉDIA)
Especificação : ESPECIFICAÇÕES:Caixa organizadora preta média Prontobox Polycart. Caixa em Plástico com alças,tampa com
impressão em Silk. Largura:26,5cm Altura:23cm Comprimento:36cm
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:34:00 59,04 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:50 44,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:49:47 44,50 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0171 - CAIXA ORGANIZADORA PRONTOBOX LISA(GRANDE)
Especificação : ESPECIFICAÇÕES:Caixa Organizadora Prontobox Lisa,Cor Preta, Material de Polipropileno Alveolar.Volume 22
Litros. Marca: Polycart
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:36:22 69,94 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 68,55 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:51:20 69,24 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 601 de 1023

08/04/2021 - 15:09:43 68,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:31 68,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:41 68,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:51 68,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:01 68,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:19:12 67,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:52 67,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:20:04 67,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:21:05 67,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:21:15 67,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:21:36 67,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:23:05 67,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:23:15 64,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:23:34 63,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:25:05 63,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0172 - TNT(METRO)
Especificação : TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140CM DE LARGURA. CORES DIVERSAS:BRANCO,
AMARELO, AZUL, LARANJA E ETC...
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:54:42 4,44 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 22:00:55 3,00 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:36:41 4,44 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 4,36 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:51:27 4,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:10:42 2,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:11:09 2,28 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:18:31 3,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0173 - COLA COLORIDA PARA PAPEL
Especificação : ESPECIFICAÇÕES:Este kit contém 6 potes plásticos de cola colorida em cada um,possui bico aplicador, potinhos
com cores sortidas.Foi desenvolvida para trabalhos escolares e artesanais. É ideal para fazer colagens, relevos coloridos e pintar
sobre papel. Produto atóxico23g de tinta em cada pote Tamanho dokit: C12,5x L11 x A3,0cm.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:01:24 13,50 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:37:06 13,68 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 13,41 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:51:35 13,54 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:10:11 9,45 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:10:52 9,35 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:31 9,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:55 9,15 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0174 - GIZ DE CERA BIG COM 12 CORES
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Giz de Cera Big, Caixa com 12 cores sortidas,desenvolvido para trabalhos infantis. É
anatômico, fabricado com ceras de alta qualidade,proporcionando traço e cobertura de grandes áreas sem esforço. Para
desenhar, escrever e pintar sobre papel,e também para trabalhos com acabamentos artísticos. Produto atóxico
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:01:53 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:37:25 7,93 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 7,78 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:51:41 7,85 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:11:01 4,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:27 4,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:18:34 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:45 4,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0175 - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
Especificação : Bastão Cola Quente Fina, transparente e com 7mm x 30cm de comprimento. É utilizado em colagem Artesanal de
Madeira, papelão, papel, EVA, e outros. Pacote com 12 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:03:37 11,88 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:37:43 12,79 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 12,54 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:51:48 12,66 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 08:52:33 50,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 15:11:09 11,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:11:37 11,60 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 26/04/2021 15:40:48

08/04/2021 - 15:11:55 11,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:13:10 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:19 9,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:18:29 9,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:40 9,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:09 8,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:20:01 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:20:18 6,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:20:58 6,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0176 - TESOURA CLASS ESCOLAR
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Tesoura Class Escolar de Inox, com cores sortidas,cabo em ABS de alto brilho,pontas
arredondadas,lâmina antiferrugem e com 13cm de comprimento.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:04:06 3,82 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:38:09 5,32 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 5,22 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:51:56 5,27 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:11:19 3,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:31 3,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:07 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0177 - PAPEL 40 KG
Especificação : PAPEL 40 KG, DIMENSÕES DA FOLHA 96X66 CM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:04:46 1,26 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:38:31 4,21 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:10 8,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:49 4,13 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:52:04 4,17 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:11:25 1,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:16:39 1,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:17:32 0,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:17:48 0,91 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:32 2,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0178 - MASSA PARA MODELAR CAIXA C/ 12
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES DE MASSA DE MODELAR; TEXTURA SUPER
MACIA; NÃO GRUDA NAS MÃOS, NÃO ESFARELA E PODE SER REAPROVEITADA; PRODUTO ATÓXICO E NÃO
PERECÍVEL; PERMITE A MISTURA PARA CRIAÇÃO DE NOVAS CORES E DÁ FORMA Á EXPRESSÃO DE CRIATIVIDADE
DAS CRIANÇAS; INDICADA PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:05:11 5,45 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 17:38:53 8,99 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:09 38,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:49 8,82 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:52:12 8,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:11:30 5,35 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:16:25 4,84 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:17:23 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:17:44 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:18:03 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:19 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:32 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:15 3,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0179 - PERFURADOR DE E.V.A
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Perfurador de EVA é Ideal para trabalhos escolares, artesanato e decorações em geral.Modelo
Borboleta e Circular corta papel e EVA, possui capa plástica de proteção na área do corte, que também funciona como depósito
do material cortado.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:39:09 84,63 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:49 82,94 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:52:19 83,78 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 611 de 1023

08/04/2021 - 15:11:36 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:31 79,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:20 75,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:19:30 74,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:15 60,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:20:26 68,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0180 - CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA,PONTA FINA,PACOTE COM 12 UNIDADES,E COM
CORES DIVERSAS.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:39:27 23,61 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:49 23,14 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:52:26 23,37 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:11:41 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:32 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:27 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:19:38 14,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:22 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:20:33 12,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0181 - ALFINETES NIQUELADO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: METÁLICO DE NÍQUEL,REALIZADO MEDIANTE BANHO E LECTROLÍTICO OU QUÍMICO,
QUE SE DÁ AO METAL PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA À OXIDACAO OU O DESGASTE,TAMANHO 20MM.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:49 7,40 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0182 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 12, CABO DE MADEIRA



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 613 de 1023

Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:05:51 3,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 17:40:19 6,70 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 6,57 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:11:49 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:16:15 2,79 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:16:32 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:32 5,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0183 - AGENDA ANUAL
Especificação : Agenda Executiva Diária, com 1 dia por página, incluindo sábado e domingo. Com material de boa qualidade e
com capa dura costurada. É utilizada para planejamento organização do dia a dia, em casa, escritórios, e outros. Com o tamanho
14x20cm de comprimento e cor preta.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:56:42 46,06 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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06/04/2021 - 17:41:31 46,06 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:48 45,14 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:09:45 45,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:11:54 40,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:14:53 39,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:15:21 38,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:15:49 36,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:16:37 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:16:59 34,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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08/04/2021 - 15:17:40 30,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:32 32,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:32 29,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:19:34 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:19:53 24,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:20:29 23,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0184 - TINTA ESCOLAR POTE DE 520ML
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: importante instrumento para o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e
percepção visual das cores. Cores miscíveis entre si. Pode ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e
cerâmica.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:48 15,43 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:52:59 15,58 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0185 - TECIDO TULE
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Tecido Tule é utilizado em Artesanatos, confecções, Lembrancinhas,etc. Largura 1,20m -
c/50m. Composição: 100% Poliéster
Data Valor CNPJ Situação
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02/04/2021 - 09:58:19 10,30 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

06/04/2021 - 17:41:54 10,30 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:09:52 10,00 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:12:01 9,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:15:12 8,90 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:15:26 8,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:15:57 8,70 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

08/04/2021 - 15:16:42 8,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:17:20 8,50 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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0186 - PORTA CANETA DE METAL
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:43:10 22,22 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 08:53:26 18,58 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0187 - CACHEPOT DE PLÁSTICO MÉDIO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Cachepot de Plástico,utilizado para Decorações de Festas, Mesas Lembrancinhas e,etc.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:43:27 22,95 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0188 - DUREX COLORIDO
Especificação : DUREX COLORIDO.
Data Valor CNPJ Situação

06/04/2021 - 17:43:45 5,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:09 4,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:48 5,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:12:25 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:17:51 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:17 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:18:32 2,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:47 2,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:57 2,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:13 2,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:19:24 2,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:19:39 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:19:50 2,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:07 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:20:38 1,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:20:55 0,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0189 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA- PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 09:59:32 1,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 22:06:18 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:48 0,98 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:53:45 0,99 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:18:32 0,54 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:18:45 0,44 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0190 - PAPEL COUCHÊ BRANCO TAMANHO A4 210 X 297 MM.
Especificação : PAPEL COUCHÊ, BRANCO, TAMANHO A4 210 X 297 MM, 180 G/MY, 50 FLS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:06:53 21,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:54:09 159,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:48 26,12 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:54:03 23,41 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:17:51 21,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:32 21,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:18:47 21,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:18:56 21,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:19:06 21,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:22 21,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:19:32 21,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:19:48 21,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:19:58 21,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:20:09 20,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:25 20,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:20:36 20,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:20:51 20,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:21:02 20,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:21:18 20,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:21:27 20,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:21:43 20,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:22:05 20,10 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:22:21 20,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:23:52 19,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:24:08 19,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:25:05 19,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:25:21 19,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:25:58 19,50 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:26:13 19,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:26:46 19,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:27:02 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:28:33 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:28:49 18,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:29:37 18,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:29:51 18,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:31:46 17,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:32:03 17,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:32:46 17,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:33:02 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:34:05 16,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:34:21 16,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:34:48 15,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:35:03 15,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:36:58 15,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:37:15 15,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:38:21 15,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:38:37 15,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:38:51 15,12 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0191 - GRAMPEADOR PARA MADEIRA GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:33:15 103,08 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:02:12 103,08 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:09:48 101,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:54:28 102,05 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:22:13 100,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:25:45 99,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:26:54 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:30:50 79,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:30:54 79,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0192 - ENVELOPE TIPO SACO, AMARELO, PEQUENO
Especificação : MED. 17 CM ALT. X 25 CM LARG. GRAMATURA 90 GR.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:08:01 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:48 1,07 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:54:43 1,08 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:25:33 0,54 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:27:18 0,44 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:30:50 0,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0193 - PAPEL CELOFANE
Especificação : CORES VARIADAS, TAMANHO 70 X 90 CM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:08:23 0,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:48 1,59 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:30:50 0,88 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:32:33 0,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0194 - PAPEL MICRO ONDULADO
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:33:38 3,58 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:09 29,50 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:48 3,51 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:54:58 3,54 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:21:56 3,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:25:26 3,30 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:27:01 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:29:38 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:30:13 2,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:31:44 2,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:32:11 2,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0195 - PAPEL CHUMBO
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:48 36,26 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0196 - COLA PARA E.V.A
Especificação : PRODUZIDA A PARTIR DO PRÓPRIO E.V.A INVERTIDO, EMBALAGEM COM 90 GRS (COLA E.V.A SIMPLES).
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:34:04 7,31 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:09 52,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:48 7,17 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 628 de 1023

08/04/2021 - 15:22:01 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:29:38 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:30:19 6,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:30:34 6,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:31:09 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:31:25 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:32:16 5,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:32:32 5,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:32:41 5,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:32:57 5,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:33:02 5,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:18 5,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:33:38 5,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:54 5,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:34:16 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0197 - COLA PARA TECIDO
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:34:24 52,42 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:48 51,38 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:22:34 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:30:50 49,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:31:14 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:32:45 48,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0198 - FITA DE SEDA FINA RL
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:34:53 11,52 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:48 9,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0199 - CAIXA ORGANIZADORA GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:35:20 94,05 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:48 92,17 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:55:32 93,11 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 15:22:53 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:24:10 79,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:28:31 75,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:31:12 74,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:31:24 70,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0200 - CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:35:44 69,97 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 68,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:55:41 69,27 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:24:23 68,40 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 15:25:01 65,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:30:50 64,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:31:41 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:11 48,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0201 - CAIXA CACHEPO
Especificação : Cachepô de Poá
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:47 35,59 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0202 - COLA ALTO RELEVO
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:37:20 19,29 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0203 - COLA GLITER
Especificação : COLA GLITER 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES. (CORES VARIADAS).
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:47 26,47 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:56:00 26,74 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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0204 - COLORSET EM COR
Especificação : COLORSET, EM COR, TAMANHO APROXIMADO DE (50 X 66 CM). ( VARIAS CORES).
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:37:41 7,57 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 7,42 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:25:20 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:31:02 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:31:50 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:21 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:33:48 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:33:54 3,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0205 - CUBO TÁTIL EMBORRACHADO
Especificação : COMPOSTO POR 06 BASES DE CORES ALTERNADAS, MEDINDO 25 X 25 CM, E 09 LETRAS COLORIDAS
NA BASE ( CORRESPONDENTE A PALAVRA CUBO TÁTIL) SENDO 16 FORMAS GEOMÉTRICAS: 04 QUADRADOS, 04
TRIÂNGULOS, 04 RETÂNGULOS E 04 CÍRCULOS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MATERIAL E.V.A.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:38:02 82,77 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 81,12 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:25:27 81,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:31:02 80,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:31:55 80,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:25 80,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 636 de 1023

08/04/2021 - 15:33:53 80,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:58 80,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:02 80,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:08 80,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:23 80,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:28 80,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:39 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:45 79,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:35:12 79,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:35:18 79,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:35:35 79,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:35:41 79,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:36:13 79,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:36:20 79,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:37:49 79,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:37:55 79,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:38:04 79,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:38:10 78,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:39:37 78,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:39:43 78,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0206 - FELTRO CORES SORTIDAS
Especificação : FELTRO CORES VARIADAS PREFERENCIA PARA AS CORES VERDE, PRETO, VERMELHO E AZUL.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:01:33 11,85 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

07/04/2021 - 13:38:35 15,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 11,62 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:23:25 11,52 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - 08/04/2021 15:29:01

0207 - LÁPIS DE COR PEQUENO COM 12 CORES
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:09:05 5,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 13:39:04 9,14 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 8,96 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:24:31 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:27:36 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:27:55 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:28:21 3,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:28:48 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:31:02 6,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0208 - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO SPRAY COM 60 ML
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 13:39:31 19,69 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:09 102,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:47 19,30 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:24:22 19,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:29:50 19,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:30:35 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:30:50 14,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:32:00 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:32:15 13,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:32:32 13,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:32:48 13,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:32:56 13,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:12 13,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:33:37 16,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:33:58 13,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:13 12,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:34:28 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:44 11,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:35:25 11,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:35:42 11,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:36:05 11,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:36:20 11,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:37:55 11,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:38:11 11,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:39:27 11,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:39:43 11,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:40:18 11,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:40:34 10,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:41:50 10,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:42:06 10,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0209 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, COM 100 FOLHAS. - PEQUENO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:09:53 19,80 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:39:48 20,87 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 20,46 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:56:21 20,66 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 15:24:17 19,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:24:56 19,60 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:28:04 19,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:30:59 19,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:32:04 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:33:34 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:08 18,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:14 17,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:34:33 17,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:38 17,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:34:43 17,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:34:49 17,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:35:32 17,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:35:37 17,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:36:10 17,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:36:16 17,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:38:01 17,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:38:07 16,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:39:32 16,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:39:38 16,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0210 - PAPEL CAMURÇA
Especificação : PAPEL CAMURÇA, EM COR, EM FOLHA MEDINDO 40X60 CM. (VARIAS CORES).
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:10:27 1,21 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:40:08 1,44 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:09 8,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:47 1,42 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:56:37 1,43 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 15:24:04 1,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:24:43 1,15 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:28:09 1,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:28:57 0,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:29:50 0,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0211 - PAPEL CARTÃO
Especificação : MATERIAL EM PAPEL FOSCO, TAMANHO 50X70, CORES VARIADAS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:11:01 1,28 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:40:39 1,49 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:08 8,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:47 1,47 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:56:54 1,48 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 15:41:56 1,18 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:46:04 1,08 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:47:12 1,10 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:49:28 0,98 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:49:34 1,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0212 - PAPEL CREPOM CORES VARIADAS
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:11:22 1,40 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:40:58 8,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:47 1,39 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:46:14 0,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:47:15 1,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0213 - PAPEL LAMINADO EM COR MEDINDO (50X60) CM
Especificação : PAPEL LAMINADO, EM COR, MEDINDO (50X60) CM. VARIAS CORES
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:12:05 1,38 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 13:41:17 2,06 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 2,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:42:36 1,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:46:26 0,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0214 - PINCEL PONTA REDONDA FINO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:12:35 3,97 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:41:36 4,22 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 4,14 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:42:43 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:46:33 2,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:46:51 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:14 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0215 - PINCEL PONTA REDONDA MEDIA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:13:02 3,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:41:55 4,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 4,29 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:42:59 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:46:41 2,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:46:55 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:14 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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0216 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 08
Especificação : PINCEL PONTA REDONDA Nº 08, CABO DE MADEIRA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:14:26 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:42:17 5,73 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 5,62 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:04 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:46:47 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:47:00 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:48:25 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:48:52 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:14 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0217 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 10, ACBO DE MADEIRA
Especificação : PINCEL PONTA REDONDA Nº 10, CABO DE MADEIRA.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 653 de 1023

Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:14:54 6,60 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:42:34 6,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 6,47 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:09 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:46:58 5,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:47:05 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:48:35 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:48:56 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:14 4,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:50:03 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:50:33 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0218 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 14, CABO DE MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:15:21 6,80 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:42:55 8,35 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 8,19 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:19 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:03 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:47:12 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:48:39 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:49:00 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:50:15 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:50:38 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0219 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 16 CABO DE MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:15:40 6,80 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:43:11 8,22 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 8,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:29 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:07 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:47:18 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:48:43 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:49:07 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:50:19 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:50:42 2,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0220 - PINCEL PONTA REDONDA Nº 18, CABO DE MADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:16:03 6,80 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:43:27 8,78 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 8,61 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:43:36 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:14 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:47:25 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:48:48 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:49:13 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:20 6,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:50:23 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:50:47 2,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0221 - PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS 05 MILIMETROS
Especificação : PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS, DIMENSÕES 100 CM X 50 CM, ESPESSURAS:05MM.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:46 4,41 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:57:21 4,46 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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0222 - PORTA CARIMBO MINIMO 10
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:46 14,86 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0223 - PORTA LÁPIS/CLIPS EM POLIESTIRENO
Especificação : PORTA LÁPIS/CLIPS EM POLIESTIRENO, COR TRANSPARENTE OU FUMÊ. DIMENSÕES: 150X65X90.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:43:53 19,55 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 19,16 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:43:46 18,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:18 17,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:50:10 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:50:17 14,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:50:24 14,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:52:23 14,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:52:44 14,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:54:36 14,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:54:54 14,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:54:59 14,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:55:13 14,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:55:19 14,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:55:32 14,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0224 - QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 3,00 M X 1,50 M
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:44:13 1.097,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 15:50:48 1.000,00 (proposta) 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 01:09:46 410,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:27:56 414,76 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0227 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:16:54 10,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 13:45:09 11,52 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:08 47,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:46 11,29 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:35:22 11,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 08:57:53 11,40 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:44:06 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:30 7,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:48:43 6,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:12 6,74 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:49:25 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:41 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:50:05 5,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:50:21 5,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:50:58 5,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:51:02 5,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:51:18 5,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:52:57 5,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 15:53:14 5,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0228 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE AÇO
Especificação : COBREADO 26/6 CX COM 5000 GRAMPOS POR CAIXA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:17:37 10,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:45:44 10,81 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:46 10,60 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:38:36 10,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

08/04/2021 - 08:58:01 10,70 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:44:11 9,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:35 8,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:48:38 7,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 15:49:18 7,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:49:24 6,74 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:49:30 7,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0229 - TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO
Especificação : TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM 12 FRASCOS DE 20 ML CADA. COMPOSIÇÃO:
ÁLCOOL, ADTITIVOS, CORANTES E SOLVENTES. NÃO LAVÁVEL. CORES AZUL, PRETO E VERMELHO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:18:10 68,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:46:05 78,02 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:07 37,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:46 76,46 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:58:15 77,24 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:44:26 68,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:42 37,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:49:18 60,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 15:49:36 36,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:51:08 36,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:51:24 36,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:52:51 36,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:53:06 36,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0230 - VELCRO
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:03:59 11,92 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

07/04/2021 - 13:46:30 11,92 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:44:39 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0231 - GIZ DE CERA
Especificação : EMBALAGEM COM 12 CORES DIVERSAS. O GIZ DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM CERAS, CORANTE
NÃO TÓXICOS, CORES LIMPAS E RESISTENTES A LUZ, COM RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE
USO E QUEDA, NÃO MANCHAR AS MÃOS, NÃO ESFARELAR. O PRODUTO DEVE TER 10CM DE COMPRIMENTO E 0,8CM
DE DIÂMETRO.
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 22:18:51 4,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:46:52 5,80 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:07 24,20 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:45 5,69 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:58:47 5,74 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 15:44:44 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:47:51 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:48:29 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:48:54 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:49:36 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 15:49:40 3,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 15:49:48 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:50:07 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 15:50:17 3,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:50:33 3,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0232 - JOGO DA MEMÓRIA (NÚMEROS)
Especificação : CONTENDO 40 PEÇAS CONFECCIONADAS EM MDF E MADEIRA. 40 PEÇAS DE 50MM X 50MM X 3MM,
ACONDICIONADOS EM CAIXA TIPO ESTOJO, MEDINDO 130MM X 130MM X 55MM. - 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS
EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES. - CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS UMA
PEÇA COM UM NÚMERO E O SEU PAR REPRESENTANDO A QUANTIDADE DAQUELE NÚMERO COM FIGURAS (EX. Nº4, 4
GUARDA-CHUVAS).
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:47:13 45,36 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:45 44,46 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:58:54 44,91 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 15:44:52 40,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:18 39,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 15:49:43 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 15:49:49 38,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0233 - JOGO DA MEMÓRIA (FORMAS GEOMÉTRICAS)
Especificação : PEÇAS: 5 X 5 CM. - CAIXA: 12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM: - CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA
SERIGRAFADA E LACRADA COM PELÍCULA DE PVC ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS DO JOGO
CONFECCIONADAS EM MDF E MADEIRA. 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA
ATÓXICA EM UMA DAS FACES. -CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS COM GRAVURAS DE FORMAS
GEOMÉTRICAS IGUAIS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:47:39 50,66 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:45 49,65 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:59:01 50,15 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 16:14:09 49,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:15:20 48,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:15:40 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:21:17 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:21:30 44,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:21:35 43,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:22:15 43,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:21 42,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 670 de 1023

08/04/2021 - 16:22:36 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:41 38,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0234 - JOGO DE ASSOCIAÇÃO
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:45 45,77 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0235 - JOGOS PEDAGÓGICOS COM LIBRAS
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:10:04 64,07 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0237 - MASSA DE MODELAR
Especificação : EMBALAGEM COM 12 CORES DIVERSAS, NÃO TÓXICO. A MASSA DE MODELAR NÃO DEVE ESFARELAR
NEM ENDURECER E DEVERA SER MACIA. COMPOSIÇÃO PARAFINAS, CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, PRODUTO NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 03 ANOS, COMPOSIÇÃO.
REFERENCIA: SELO DO INMETRO, ARMAZENAMENTO, CAMPO PARA O NOME E CLASSE, VALIDADE E DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:19:56 5,45 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:48:06 7,67 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:07 38,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 01:09:45 7,52 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:59:19 7,59 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:14:15 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:19:55 5,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:20:56 4,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 16:21:24 4,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:21:41 4,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:22:10 4,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:15 4,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 16:22:30 4,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 16:22:34 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:50 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:23:10 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:23:26 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:23:45 3,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0238 - PALITO PARA SORVETE EM MADEIRA
Especificação : PONTA QUADRADA, PACOTE COM 100 UNIDADE, PALITO DE MADEIRA PARA PICOLÉ/SORVETE COM
APROXIMADAMENTE 10CM DE COMPRIMENTO, COM 100 UNIDADES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 13:48:27 14,45 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0239 - TESOURA COM PONTA EM LIGA DE AÇO
Especificação : PONTA EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL CORTE SUPER AFIADO. TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA,
MEDINDO 19 CM E COM 7,5
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:20:37 9,12 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:48:47 17,57 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:07 47,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:45 17,22 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:59:34 17,39 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:14:20 9,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:14:32 17,10 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:14:48 7,40 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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08/04/2021 - 16:15:01 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:19:24 12,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:20:59 6,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 16:21:19 6,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:21:35 6,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:21:57 6,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:13 5,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:22:20 5,50 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 16:22:26 5,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:41 5,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:22:49 5,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:23:04 5,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:23:14 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:23:31 4,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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08/04/2021 - 16:23:50 4,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:24:07 4,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 16:24:19 4,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0240 - PAPEL CARTÃO TAMANHO A4
Especificação : 240 G. CAIXA COM 50 FOLHAS.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:45 41,89 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 08:59:58 42,31 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:13:51 41,79 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:21:17 41,69 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0241 - ENVELOPE TIPO SACO
Especificação : AMARELO GRANDE, MED 31 CM ALTURA X 34 CM DE LARGURA GRAMATURA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:21:17 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:45 1,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:18:56 0,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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0242 - COLA ARTESANA 250G
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:49:15 19,87 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:45 19,48 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:14:27 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:21:17 18,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:21:36 18,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:21:43 18,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:22:21 18,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:28 18,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 16:22:43 18,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:22:50 18,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:23:19 18,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:23:26 18,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:23:55 18,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:24:01 17,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:24:24 17,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:24:57 17,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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08/04/2021 - 16:25:07 17,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:25:13 17,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:25:34 17,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:25:39 17,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 16:25:51 17,20 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 16:25:57 17,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0243 - PAPEL CARBONO NA COR AMARELO
Especificação : TIPO PARA COSTURA, EMBALAGEM COM 10 FOLHAS.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:45 26,95 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:00:55 27,23 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:14:12 26,85 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

08/04/2021 - 16:21:17 26,75 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 680 de 1023

0244 - PAPEL CARBONO TIPO FILME
Especificação : EM PELICULA DE POLIESTER; COMPOSTO DE RESINAS, ÓLEOS, PLASTIFICANTES E CORANTES; PARA
LÁPIS E ESFEROGRÁFICA NO TAMANHO 210 X 297 MM, NA COR PRETA; CAIXA COM 100 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:49:42 89,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:07 261,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:45 53,72 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:00:37 54,26 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

09/04/2021 - 09:50:14 53,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:50:20 53,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:35 53,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:50:41 53,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:50:57 53,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:10 53,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:26 53,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:31 52,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:48 52,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:54 52,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:52:10 52,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:52:14 52,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:52:31 52,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:52:36 52,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:52:52 52,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:52:57 52,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:53:14 52,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:53:20 51,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:53:35 51,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:53:39 51,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:53:55 51,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:54:00 51,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:54:16 51,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:54:20 51,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:54:36 51,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:54:42 51,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:54:58 51,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:55:03 50,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:55:19 50,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:55:23 50,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:55:38 50,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:55:43 50,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:55:59 50,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:56:05 50,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:56:20 50,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:56:25 50,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:56:40 50,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:56:45 49,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:57:01 49,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:57:06 49,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:57:22 49,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:57:27 49,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:57:42 49,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:57:47 49,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:58:03 49,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:59:34 49,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:59:51 49,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:01:22 48,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:01:55 48,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:03:26 48,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:43 48,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:05:15 48,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:05:32 48,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:09 48,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:25 48,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:31 48,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:49 48,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:07:27 47,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:07:43 47,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:07:49 47,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:07 47,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:08:13 47,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:29 47,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:08:33 47,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:50 47,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:08:56 47,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:09:12 47,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:10:07 46,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:10:22 46,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:10:27 46,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:10:43 46,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:10:47 46,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:04 46,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:11:10 46,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:26 46,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:11:31 46,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:11:47 46,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:13:42 45,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:13:58 45,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:14:03 45,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:14:19 45,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:15:49 45,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:16:05 45,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:17:35 45,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:17:52 45,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:19:22 45,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:19:38 45,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:21:08 44,92 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:21:24 44,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:22:54 44,72 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:23:10 44,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:24:41 44,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:24:56 44,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:26:27 44,32 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:26:44 44,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:28:14 44,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:28:31 44,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0245 - PAPEL SEDA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:21:47 0,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:49:59 1,13 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:45 1,11 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:43:25 0,24 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:45:11 0,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0246 - PAPEL TIPO DOBRADURA
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 13:50:17 1,91 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:44 1,88 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:43:33 0,56 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:45:36 1,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0247 - PASTA CATALOGO 50 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:50:37 36,41 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:06 167,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:44 35,69 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:01:10 36,05 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 693 de 1023

09/04/2021 - 09:43:51 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:49:58 34,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:15 34,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:50:17 30,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:23 29,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:33 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:39 24,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:45 24,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 09:51:01 23,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:10 23,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:18 23,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:51:23 22,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:35 22,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:51:40 21,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:56 21,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:52:01 21,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 695 de 1023

09/04/2021 - 09:52:17 21,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:52:22 21,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:52:31 21,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:52:36 20,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:52:50 20,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:52:56 20,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:53:11 20,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:53:16 20,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:53:29 20,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:53:34 20,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:53:50 20,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:53:55 20,10 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:54:11 20,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:54:15 19,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:54:20 19,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:54:36 19,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:54:42 19,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:54:58 19,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:55:03 19,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:55:19 19,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:55:23 19,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:55:38 19,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:55:43 19,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:55:59 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:56:05 18,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:56:21 18,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:56:26 18,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:56:42 18,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:56:47 18,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:57:02 18,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:57:07 18,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:57:23 18,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:57:29 18,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:57:44 17,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:57:48 17,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:58:03 17,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:59:34 17,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:59:51 17,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:01:22 17,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:01:55 17,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:03:26 17,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:43 17,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:05:15 17,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:05:32 16,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:10 16,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:27 16,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:40 16,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:56 16,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:07:00 16,40 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:16 16,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:07:22 16,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:39 16,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:07:43 16,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0248 - PASTA COM ABA E ELASTICO
Especificação : EM PAPELÃO PLASTIFICADO, CARTÃO: PESANDO 290 G/ M2; NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE
METAL; CORES DIVERSAS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:22:35 3,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:50:54 4,63 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:06 21,40 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:44 4,54 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:01:23 4,58 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

09/04/2021 - 09:43:58 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:49:43 2,88 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:50:07 2,78 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:25 2,68 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:50:29 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:44 2,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:23 2,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:51:40 2,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:52:47 2,10 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:53:01 2,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:53:18 2,04 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0249 - PERCEVEJO DOURADO CX COM 100 UNIDADE
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 13:51:16 6,68 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:05 26,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:44 6,55 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:44:07 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:49:58 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:15 4,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:50:20 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:36 4,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:50:40 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:45 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:01 3,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:10 3,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:26 3,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:31 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:51:36 3,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:52 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 09:52:55 2,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:53:11 2,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:53:18 2,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0250 - PRANCHETA DE MADEIRA MDF
Especificação : COM PRENDEDOR METAL.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:23:12 7,52 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:51:41 13,46 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:44 13,20 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:44:15 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 09:46:13 5,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0251 - PURPURINA PÓ
Especificação : PIGMENTO METÁLICO EXTRAFINO P/ PINTURA OU EFEITOS METALIZADOS: CORES VERDE (UNI),
DOURADO (UNI), AZUL (UNI), VERMELHO (UNI), AMARELO (UNI).
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:52:20 246,95 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0252 - REGUA DE MADEIRA MAÇIÇA PARA PROFESSOR
Especificação : MEDINDO 1 METRO.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:52:40 16,45 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:44 16,13 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:44:26 10,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:46:34 15,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0253 - TINTA PARA PINTURA A DEDO
Especificação : CAIXA COM 06 CORES, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 ML.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:44 7,61 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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0255 - BLOCO DE PAPEL 76 X 102
Especificação : COM 100 FOLHAS. PACOTE COM 4 UNIDADES. IDEAL PARA ANOTAR RECADOS, LEMBRETES E
NUMEROS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:24:01 5,66 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:53:02 8,26 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:05 36,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:44 8,10 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:01:44 8,18 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

09/04/2021 - 09:44:44 5,46 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:48:40 3,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:50:07 5,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:25 5,17 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0256 - CANETA PARA TECIDO
Especificação : ESPESSURA DA PONTA 5 MM, NAS CORES VERMELHA, AZUL E VERDE.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 13:53:22 51,65 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:44 37,30 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0257 - COLA COLORIDA P/ PAPEL
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:53:51 9,84 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:05 59,60 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:44 9,65 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:01:59 9,74 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

09/04/2021 - 09:45:42 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:07 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:50:25 9,57 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:50:58 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0258 - ESTILETE CORPO EM ACRÍLICO RÍGIDO
Especificação : ESTILETE CORPO EM ACRÍLICO RÍGIDO; LARGO, LÂMINA DE AÇO, CARBONO: CONTENDO 1 (UMA)
LÂMINA, MEDINDO 18MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:24:36 2,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:54:21 4,29 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:05 17,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:44 4,21 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 09:01:09 10,00 (proposta) 35.334.877/0001-01 - MASH
REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI

Válido

09/04/2021 - 09:45:49 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 09:47:33 3,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:48:21 2,27 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:48:39 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:25 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:51:03 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:51:19 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 09:52:39 1,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:53:00 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0259 - PINTA CARA TINTA FACIAL CREMOSA
Data Valor CNPJ Situação
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08/04/2021 - 01:09:44 21,61 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0260 - LÁPIS CORPO EM MADEIRA, COR PRETA
Especificação : GRAFITE Nº 02, ENVERNIZADO NA COR PRETA NO FORMATO REDONDO, MEDINDO NO MÍNIMO 170 MM,
NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LÁPIS, DEVENDO SER ENTREGUE APONTADO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:25:15 0,56 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:55:06 0,73 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:44 0,72 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:45:56 0,32 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:07 0,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0261 - RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:25:53 1,58 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:55:29 2,63 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:44 2,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 712 de 1023

09/04/2021 - 09:46:03 1,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:48:00 0,78 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:48:14 1,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:48:19 0,68 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0262 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO
Especificação : BASTAO COLA QUENTE TRASNPARENTE, COM 11MM E 30CM DE COMPRIMENTO. É UTILIZADO EM
DIVERSOS TRABALHOS PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELAO, PAPEL, E.V.A. E ETC. COMPOSIÇÃO;
RESINA DE EVA E RESINA TAQUIFICANTE. PACOTE COM 12 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:26:24 11,88 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:55:49 13,36 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:43 13,10 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:46:45 13,09 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 09:47:07 11,78 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:47:25 9,55 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:50:07 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:23 9,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:06 9,35 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:51:11 9,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:51:35 9,15 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:51:40 9,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:53:14 8,55 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0263 - TINTA FACIAL
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:43 24,87 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0264 - MASSA PARA MODELAR CAIXA C/ 06
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:27:02 4,68 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:56:16 8,89 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:04 38,80 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:43 8,72 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:47:13 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:47:37 3,32 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 09:48:33 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 09:50:07 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 09:50:25 3,92 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0265 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:27:37 0,48 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 13:56:41 0,68 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:04 1,30 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:43 0,67 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:00:23 0,16 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:03:59 0,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:15 0,17 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0266 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO
Especificação : LAMINA DE AÇO TEMPERADO, COM EXCELENTE FIO DE CORTE.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 13:57:05 2,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:43 2,16 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:00:31 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:48 1,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0267 - TECIDO TNT
Especificação : TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO, MEDINDO 140 CM DE LARGURA, COM GRAMATURA APROXIMADA
DE 45 G/M, EM CORES DIVERSAS
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:09:30 136,29 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 22:28:10 128,50 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:57:26 136,29 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:04:22 136,29 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

08/04/2021 - 01:09:43 133,57 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:00:44 128,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:05:57 128,30 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 10:06:10 128,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:54 128,10 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

09/04/2021 - 10:07:00 128,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:03 125,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:09:29 124,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:10:05 120,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0270 - GRAMPEADOR
Especificação : Grampeador médio de mesa metálico, base plástica, com capacidade para grampear até 25 folhas. Em aço, com
acabamento niquelado e estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, com mola resistente e com retração automática. E
que utilize grampos 24/6 e 26/6.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:28:47 24,24 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:57:48 28,34 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:04 194,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:43 27,78 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:00:50 24,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:00 23,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:06:17 23,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:32 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:49 19,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:08:12 19,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:08:21 19,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:37 19,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:08:43 19,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:08:59 19,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:09:25 19,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:41 18,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:10:26 18,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:11:01 17,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0272 - PAPEL AUTO ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR
Especificação : GRAMATURA 75; G/M2, COMPRIMENTO: 25 M; LARGURA: 50 C.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:29:31 81,40 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:58:17 85,02 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:43 83,32 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:00:56 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:04 79,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:06:10 79,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:39 65,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:45 64,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:50 60,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:55 62,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:00 59,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:17 59,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:08:23 59,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:09:20 59,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:26 59,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:18 59,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:11:23 59,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0273 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS COR AZUL
Especificação : ESCREVE EM PLÁSTICO, VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR AZUL.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:30:36 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:58:40 4,78 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:04 16,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:43 4,69 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:01:14 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:09 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:06:14 3,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:31 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:37 3,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:46 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:51 2,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:07 2,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0274 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS COR PRETA
Especificação : ESCREVE EM PLÁSTICO, VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADAS E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR PRETO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:31:32 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 13:58:57 4,93 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:03 16,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:43 4,84 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:01:19 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:09 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:25 3,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:31 3,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:49 3,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:06:55 3,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:59 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:07:05 2,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:22 2,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:09:07 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:22 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:09:36 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:09:52 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:10:33 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0275 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO E FLIP-CHARTS COR VERMELHA
Especificação : ESCREVE EM PLÁSTICO, VIDROS, METAL, MADEIRA, CORPO ARREDONDADO E PONTA CHANFRADA E
MACIA; PERMITE TRAÇOS GROSSOS E FINOS; APAGA FACILMENTE, NA COR VERMELHO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:32:00 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:59:15 5,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:03 16,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:43 4,90 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:01:28 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:06:10 2,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:27 2,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:07:06 2,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:07:23 2,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:09:13 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:29 1,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:09:33 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:09:50 1,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:10:37 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0276 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 10
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 10
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:32:39 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 13:59:40 6,64 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:43 6,51 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:01:38 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:04:20 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:39 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 10:07:18 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0277 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 12
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 12.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:33:10 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:00:05 6,61 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:43 6,48 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:01:56 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:04:28 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:43 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:22 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0278 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 14
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 14
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 22:33:42 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:00:25 6,84 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 6,71 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:01 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:04:38 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:47 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:27 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0279 - PINCEL CHATO Nº 14
Especificação : PINCEL CHATO Nº 14
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:34:23 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:00:43 6,67 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:42 6,54 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:12 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:04:54 4,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:51 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:30 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0280 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 16
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA 16
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:34:46 7,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:01:00 9,33 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 9,15 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:19 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:05:05 6,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:56 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:36 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0281 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 18
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 18
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:35:17 7,88 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:01:19 12,23 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 11,99 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:27 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:05:23 7,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:00 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 10:07:39 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:31 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:09:59 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:10:45 3,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:11:07 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:12:35 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:12:59 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:13:18 2,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:13:48 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0282 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 20
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 20
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 22:35:56 9,88 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:01:35 10,83 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 10,62 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:34 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:05:32 10,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:05:45 9,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:04 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:41 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:35 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:09:47 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:10:41 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 10:11:10 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:12:31 2,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:12:41 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0283 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 22
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 22
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:36:25 11,07 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:02:11 13,33 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 13,07 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:49 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:05:56 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:08 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 10:07:44 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:39 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:09:50 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:10:32 3,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:10:40 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:12:27 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:12:53 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:13:23 2,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:13:54 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0284 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 24
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 24.
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 22:37:10 11,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:02:35 12,83 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 12,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:56 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:09 9,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:13 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:48 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:09:44 3,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:10:02 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:10:27 3,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 10:10:47 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:12:23 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:12:56 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:13:27 2,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:13:57 2,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0285 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 4
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 4
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:37:49 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:02:51 5,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 5,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:03:03 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:09 4,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:17 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:07:55 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0286 - PÍNCEL CHATO PARA PINTURA Nº 06
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 6.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:38:27 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:03:07 5,66 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 5,55 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:12 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:10 4,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:07:25 3,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:08:06 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0287 - PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº8
Especificação : PELO NATURAL, BRANCO, CABO LONGO, MADEIRA Nº 08.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:39:32 4,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:03:31 5,96 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:42 5,85 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:18 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:10 4,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:32 2,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:08:17 2,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0288 - PROTETOR PORTA DOCUMENTOS (CARTEIRINHA PLÁSTICA)
Especificação : COM ABA, TRANSPARENTE, REF. P-7. MEDINDO 80 MM X 110 MM.
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Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:40:32 2,10 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:42 2,48 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:11 2,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0289 - QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:03:53 266,12 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:02 741,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

07/04/2021 - 15:50:48 1.000,00 (proposta) 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

08/04/2021 - 01:09:42 260,80 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 09:58:08 260,67 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:03:35 260,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:03:39 260,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:05:21 260,25 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:05:24 260,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:06:11 260,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:14 259,88 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:06:19 259,78 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:06:24 259,63 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:06:29 259,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:36 259,41 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:06:42 259,31 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:06:46 259,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:06:51 259,06 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:58 258,93 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:07:03 258,83 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:07:09 258,70 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:07:15 258,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:18 258,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:07:24 258,39 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:07:29 258,28 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:07:34 258,18 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:39 258,05 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:07:44 257,95 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:07:49 257,84 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:07:54 257,74 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:05 257,63 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:08:11 257,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:08:17 257,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:08:23 257,29 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:27 257,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:08:31 257,06 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:08:36 256,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:08:42 256,82 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:08:46 256,67 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:08:51 256,57 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:08:58 256,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:09:04 256,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:09:08 256,19 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:09:14 256,09 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:09:18 255,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:09:24 255,86 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:09:28 255,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:09:33 255,64 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:09:38 255,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:09:43 255,39 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:09:48 255,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:09:53 255,14 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:09:58 255,00 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:10:04 254,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:10:09 254,77 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:10:14 254,67 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:10:20 254,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:10:26 254,42 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:10:31 254,29 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:10:36 254,19 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:10:41 254,04 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:10:46 253,94 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:10:53 253,79 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:10:57 253,69 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:00 253,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:11:03 253,35 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:11:09 253,25 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:13 253,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:11:18 253,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:11:23 252,86 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:11:28 252,76 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:34 252,62 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:11:40 252,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:11:44 252,37 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:11:50 252,27 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:11:56 252,15 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:12:01 252,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:12:06 251,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:12:11 251,82 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:12:16 251,70 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:12:21 251,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:12:26 251,46 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:12:31 251,36 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:12:36 251,22 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:12:41 251,12 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:12:47 250,99 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:12:52 250,89 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:12:57 250,78 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:13:02 250,68 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:13:08 250,55 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:13:13 250,45 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:13:18 250,34 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:13:24 250,24 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:13:28 250,12 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:13:33 250,02 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:13:38 249,91 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:13:43 249,81 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:13:49 249,69 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:13:55 249,59 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:13:59 249,48 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:14:03 249,38 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:14:10 249,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:14:25 249,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:14:28 249,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:14:45 248,92 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:14:48 248,78 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:15:04 248,68 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:15:07 248,54 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:15:22 248,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:15:25 248,33 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:15:42 248,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:15:45 248,12 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:16:01 248,02 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 768 de 1023

09/04/2021 - 10:16:04 247,88 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:16:21 247,78 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:16:24 247,63 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:16:41 247,53 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:16:44 247,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:17:01 247,29 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:17:05 247,18 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:17:21 247,08 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:17:24 246,93 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:17:39 246,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:17:42 246,70 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:17:59 246,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:18:02 246,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:18:18 246,39 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:18:21 246,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:18:38 246,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:18:41 246,00 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:18:57 245,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:19:00 245,76 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:19:16 245,66 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:19:19 245,54 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:19:35 245,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:19:38 245,29 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:19:53 245,19 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 774 de 1023

09/04/2021 - 10:19:56 245,05 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:20:28 244,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:20:45 244,84 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:21:02 244,74 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:21:05 244,60 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:21:19 244,50 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:21:22 244,36 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:21:37 244,26 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:21:40 244,14 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:21:55 244,04 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:21:58 243,90 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:22:13 243,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:22:17 243,69 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:22:32 243,59 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:22:35 243,46 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:23:03 243,36 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:23:06 243,22 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:23:22 243,12 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:23:25 243,01 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:23:41 242,91 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:23:45 242,76 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:24:01 242,66 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:24:04 242,54 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:24:20 242,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:24:24 242,31 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:24:40 242,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:24:43 242,09 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:25:00 241,99 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:25:03 241,85 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:25:19 241,75 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:25:22 241,61 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:25:39 241,51 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:25:42 241,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:26:12 241,29 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:26:15 241,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:26:32 241,07 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:26:35 240,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:26:51 240,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:26:54 240,69 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:27:10 240,59 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:27:13 240,48 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:27:28 240,38 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:27:33 240,27 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:27:49 240,17 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:27:52 240,02 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:28:09 239,92 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:28:12 239,80 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:28:28 239,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:28:31 239,55 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:28:46 239,45 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:28:50 239,32 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:29:06 239,22 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:29:09 239,11 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:29:24 239,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:29:27 238,90 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:29:43 238,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:29:46 238,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:30:02 238,56 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:30:06 238,43 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:30:23 238,33 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:30:27 238,21 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:30:43 238,11 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:30:46 237,97 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:31:02 237,87 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 790 de 1023

09/04/2021 - 10:31:06 237,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:31:22 237,64 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:31:27 237,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:31:42 237,42 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:31:45 237,28 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:32:00 237,18 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:32:03 237,03 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:32:17 236,93 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:32:20 236,82 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:32:35 236,72 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:32:38 236,59 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:32:55 236,49 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:32:58 236,36 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:33:14 236,26 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:33:17 236,14 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:33:33 236,04 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:33:37 235,89 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:33:53 235,79 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:33:56 235,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:34:13 235,56 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:34:16 235,45 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:34:33 235,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:34:36 235,20 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:34:52 235,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:34:55 234,97 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:35:10 234,87 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:35:14 234,73 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:35:30 234,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:35:33 234,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:35:48 234,39 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:35:51 234,25 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:35:59 234,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:36:02 234,01 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:36:07 233,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:12 233,76 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:36:17 233,66 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:36:23 233,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:36:28 233,42 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:33 233,27 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:36:40 233,17 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:36:44 233,05 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:36:49 232,95 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:55 232,80 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:37:01 232,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:37:05 232,58 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:37:11 232,48 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:15 232,36 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:37:21 232,26 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:37:25 232,12 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:37:30 232,02 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:35 231,87 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:37:41 231,77 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:37:45 231,62 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:37:50 231,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:56 231,37 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:38:01 231,27 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:38:05 231,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:38:11 231,06 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:15 230,94 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:38:21 230,84 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:38:26 230,69 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:38:31 230,59 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:36 230,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:38:42 230,37 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:38:47 230,26 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:38:52 230,16 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:56 230,01 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:39:01 229,91 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:39:07 229,77 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:39:12 229,67 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:39:18 229,52 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:39:23 229,42 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:39:28 229,30 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:39:34 229,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:39:38 229,07 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:39:43 228,97 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:39:48 228,83 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:39:54 228,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:39:59 228,58 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:40:04 228,48 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:40:09 228,34 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:40:14 228,24 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:40:19 228,09 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:40:24 227,99 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:40:30 227,85 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:40:35 227,75 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:40:41 227,62 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:40:47 227,52 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 812 de 1023

09/04/2021 - 10:40:52 227,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:40:57 227,29 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:41:01 227,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:41:07 227,06 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:41:11 226,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:41:16 226,82 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:41:22 226,68 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:41:27 226,58 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:41:33 226,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:41:39 226,34 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:41:42 226,21 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:41:48 226,11 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:41:52 225,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:41:57 225,86 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:42:02 225,71 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:42:08 225,61 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:42:12 225,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:42:16 225,37 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:42:23 225,26 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:42:28 225,16 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:42:32 225,04 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:42:38 224,94 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:42:43 224,81 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:42:48 224,71 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:42:54 224,56 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:43:00 224,46 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:43:04 224,32 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:43:10 224,22 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:43:14 224,11 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:43:20 224,01 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:43:25 223,88 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:43:30 223,78 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:43:35 223,66 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:43:51 223,56 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:43:54 223,41 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:44:11 223,31 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:44:14 223,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:44:31 223,06 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:44:34 222,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:44:51 222,85 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:44:54 222,74 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:45:10 222,64 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:45:13 222,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:45:29 222,39 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:45:32 222,25 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:45:48 222,15 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:45:51 222,04 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:46:05 221,94 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:46:08 221,79 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:46:24 221,69 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:46:28 221,56 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:46:44 221,46 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:46:47 221,34 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:47:02 221,24 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:47:06 221,11 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:47:22 221,01 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:47:25 220,87 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:47:41 220,77 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:47:43 220,65 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:47:58 220,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:48:02 220,43 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:48:18 220,33 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:48:21 220,18 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:48:36 220,08 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:48:40 219,95 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:48:57 219,85 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:49:00 219,70 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:49:16 219,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:49:19 219,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:49:34 219,37 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:49:37 219,26 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:49:53 219,16 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:49:56 219,05 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:50:12 218,95 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:50:15 218,80 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:50:30 218,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:50:33 218,58 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:50:49 218,48 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:50:52 218,36 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:51:08 218,26 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:51:12 218,14 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:51:28 218,04 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:51:31 217,90 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:51:48 217,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:51:50 217,65 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:52:05 217,55 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:52:08 217,40 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:52:25 217,30 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:52:29 217,16 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:52:45 217,06 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:52:49 216,92 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:53:04 216,82 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:53:07 216,68 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:53:24 216,58 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:53:27 216,44 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:53:43 216,34 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:53:46 216,20 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:54:02 216,10 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:54:06 215,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:54:22 215,86 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:54:25 215,72 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:54:41 215,62 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:54:44 215,49 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:55:00 215,39 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:55:03 215,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:55:20 215,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:55:24 215,00 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:55:40 214,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:55:43 214,79 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:55:59 214,69 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:56:02 214,55 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:56:18 214,45 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:56:21 214,31 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:56:37 214,21 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:56:40 214,10 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:56:57 214,00 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:57:00 213,89 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:57:17 213,79 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:57:20 213,68 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:57:37 213,58 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:57:40 213,45 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:57:57 213,35 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:58:00 213,24 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:58:16 213,14 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:58:19 213,03 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:58:34 212,93 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:58:38 212,78 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:59:13 212,68 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:59:16 212,54 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:59:31 212,44 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:59:34 212,30 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 10:59:49 212,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:59:52 212,06 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:00:08 211,96 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:00:11 211,82 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:00:28 211,72 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:00:31 211,61 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:00:47 211,51 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:00:50 211,39 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:01:07 211,29 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:01:10 211,17 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:01:27 211,07 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:01:30 210,96 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:01:45 210,86 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 848 de 1023

09/04/2021 - 11:01:48 210,72 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:01:53 210,62 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:01:59 210,47 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:02:05 210,37 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:02:10 210,25 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:02:17 210,15 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:02:20 210,03 13.104.805/0001-27 - FFN FORNAZAR-
ME

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1 a)
Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de
localização e funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; b) Prova
de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão
emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da
Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem
sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal,
através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município
ou equivalente onde a licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) Prova
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e
(Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas;
11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterio 26/04/2021 15:45:59

09/04/2021 - 11:02:25 209,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:02:42 209,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:02:49 209,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:03:05 209,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:03:10 209,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:03:26 209,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:03:31 209,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:03:47 209,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:03:52 209,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:04:08 209,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:04:13 208,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:04:29 208,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:04:34 208,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:04:50 208,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:04:55 208,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:05:11 208,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:05:16 208,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:05:31 208,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:05:39 208,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:05:54 208,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:05:59 207,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 852 de 1023

09/04/2021 - 11:06:15 207,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:06:21 207,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:06:36 207,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:06:41 207,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:06:57 207,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:07:05 207,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:07:20 207,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:07:25 207,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:07:41 207,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:07:47 206,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:08:03 206,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:08:08 206,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:08:23 206,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:08:28 206,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:08:44 206,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:08:50 206,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:09:06 206,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:09:11 206,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:09:26 206,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:09:32 205,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:09:47 205,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:09:54 205,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:10:09 205,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:10:15 205,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:10:30 205,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:10:36 205,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:10:52 205,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:10:58 205,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:11:14 205,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:11:21 204,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:11:37 204,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:11:43 204,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:11:59 204,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:12:08 204,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:12:24 204,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:12:29 204,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:12:43 204,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:12:50 204,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:13:05 204,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:13:10 203,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:13:26 203,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:13:32 203,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:13:49 203,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:13:55 203,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:14:11 203,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:14:17 203,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:14:34 203,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:14:40 203,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:14:55 203,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:15:01 202,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:15:16 202,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:15:22 202,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:15:38 202,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:16:06 202,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:16:21 202,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:16:27 202,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:16:43 202,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:16:48 202,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:17:04 202,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:17:09 201,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:17:24 201,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:17:30 201,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:17:47 201,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:17:53 201,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:18:08 201,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:18:13 201,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:18:28 201,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:18:36 201,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:18:51 201,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:18:57 200,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:19:13 200,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:19:18 200,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:19:34 200,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:19:40 200,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:19:55 200,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:20:01 200,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:20:18 200,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:20:26 200,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:20:42 200,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:20:48 199,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:21:04 199,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 11:21:10 199,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:21:27 199,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:21:33 199,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:21:50 199,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:21:56 199,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:22:10 199,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:22:15 199,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:22:30 199,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:22:35 198,93 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:22:50 198,83 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:22:56 198,73 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:23:12 198,63 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:23:18 198,53 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:23:33 198,43 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:23:38 198,33 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:23:53 198,23 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 11:24:02 198,13 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:24:18 198,03 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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0290 - CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO
Especificação : COM 96 FOLHAS, GALVANIZADO, ( CAPA DURA GRANDE).
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:04:12 13,04 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:02 66,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:42 12,78 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:44 8,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:11 12,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:29 7,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0291 - CANETA MARCA TEXTO
Especificação : CORPO PLÁSTICO RIGIDO OPACO SUPER FLUORESCENTE, 2 MEDIDAS DE TRAÇO, 1 MM PARA
SUBLINHAR E 3,6 MM PARA DESTACAR, NAS CORES AMARELA,ROSA, VERDE COM CARGA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:41:11 28,03 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 14:04:35 34,79 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:05:40 34,79 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:54:02 18,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:41 34,10 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:02:47 28,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:51 17,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:29 17,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0292 - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET
Especificação : ENVELOPE DE PAPELARIA; EM OFFSET; PESANDO 90G/M2; TIPO SACO: SEM IMPRESSAO; MEDINDO
370X470MM; NA COR AMARELA.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:41:39 0,64 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 14:54:02 9,60 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:41 1,02 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:02 0,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:29 0,98 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0293 - LIVROS EDUCATIVOS
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:05:02 46,99 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:41 46,06 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:04:23 15,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:11 38,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0294 - EXTRATOR DE GRAMPOS -EM AÇO ZINCADO, TIPO ESPATULA, PARA GRAMPOS 26/6
Data Valor CNPJ Situação
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03/04/2021 - 22:42:14 4,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:05:27 5,20 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:01 19,70 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:41 5,10 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:04:29 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:11 3,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:29 3,80 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:06:34 3,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:51 3,60 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:06:58 3,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:15 3,40 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:07:21 3,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:07:37 3,20 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:08:38 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:08:54 2,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:09:25 1,76 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:10:12 1,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0295 - GRAMPEADOR EM PLÁSTICO Nº 12
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:42:33 14,98 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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08/04/2021 - 01:09:41 18,53 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:11 14,88 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0296 - GRAMPEADOR EM PLÁSTICO Nº 18
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:42:53 15,15 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

08/04/2021 - 01:09:41 31,09 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:03:39 28,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0297 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO
Especificação : BASE PLÁSTICA NA COR PRETO COM COMPARTIMENTOS PARA DOIS PINCEIS.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:43:26 9,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:05:52 13,03 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:01 58,00 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:41 12,77 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:04:50 7,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:06:11 9,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:06:29 6,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0298 - CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA GRANDE
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:06:10 98,09 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:41 96,13 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:26:49 90,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:59 89,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:35:20 85,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:00 84,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:21 84,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:26 83,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:39:13 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:39:18 78,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0299 - CAIXA ARQUIVO ORGANIZADORA PEQUENA
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:06:29 68,41 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:41 67,05 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:26:55 60,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:59 59,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:35:27 59,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:00 58,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:33 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:38 58,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0300 - GIZÃO DE CERA CONTENDO 12 CORES
Especificação : EMBALAGEM CONTENDO 12 CORES DE GIZ DIFERENCIADAS ENTRE SI. O GIZ DEVERÁ SER
CONFECCIONADO COM CERAS, CARGAS INERTES, PIGMENTOS CORANTE NÃO TÓXICOS, CORES LIMPAS E
RESISTENTES A LUZ, SECÇÃO CIRCULAR, COM RESISTÊNCIA SUFUCIENTE PARA SUPORTAR A PRESSÃO NORMAL DE
USO E QUEDA, NÃO MANCHAR AS MÃOS, NÃO BORRA E NÃO ESFARELAR, NAS SEGUINTES DIMENSÕES A SEREM
CONSIDERADAS: DIÂMETRO:9,5MM. COMPRIMENTO: NO MÍNIMO 98 MM. O PRODUTO DEVE TER A MARCA DO
FABRICANTE E ESTAR CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:44:00 5,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 14:06:54 9,75 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

07/04/2021 - 14:54:01 19,60 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:41 9,56 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:27:00 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:33:50 4,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:34:02 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:19 3,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11
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09/04/2021 - 10:34:28 3,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:44 3,70 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:34:58 2,35 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:35:15 2,25 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:36:00 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:43 2,15 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 10:37:57 2,05 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

0301 - BASTÃO DE COLA QUNTE FINO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:44:44 0,99 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:07:18 1,69 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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07/04/2021 - 14:54:41 6,90 (proposta) 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

08/04/2021 - 01:09:41 1,66 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:27:10 0,48 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:33:55 0,90 05.383.313/0001-90 - NOGUEIRA
NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.1
Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e
certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura
do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP
e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho
Regional e dentro de sua validade, acompanhado de cópia da Carteira
de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou
profissional equivalente; 26/04/2021 14:43:11

09/04/2021 - 10:35:26 1,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0302 - ÁBACO ABERTO
Especificação : ÁBACO ABERTO 5 HASTES EM MADEIRA 50 ARGOLAS PLÁSTICAS. CONJUNTO CONFECCIONADO EM
MADEIRA MACIÇA, CONTENDO UMA BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE 350 X 100 X 20 MM, 5 HASTES MEDINDO
APROXIMADAMENTE 220 X 10 MM. E 50 ARGOLAS PLÁSTICAS COLORIDAS ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:07:38 61,14 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:41 59,92 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:27:25 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:59 49,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:35:43 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:00 48,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:14 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:42 40,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:48 44,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0303 - ÁBACO FECHADO
Especificação : CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 250 X 330 X 15 MM, CONSISTE EM UM QUADRO COM 40
CONTAS COLORIDAS DE PLÁSTICO POLIPROPILENO, QUE REPRESENTAM UNIDADE, DEZENA, CENTENA E MILHAR.
ACONDICIONANDO EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:07:57 66,23 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:41 64,91 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:27:34 60,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:59 59,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:35:52 55,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:59 54,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:48 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:53 49,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:39:31 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:39:37 48,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0304 - ALFABETO CURSIVO EMBORRACHADO
Especificação : O ALFABETO CURSIVO CONTÉM 26 LETRAS CURSIVAS NA MEDIDA DE 120 X 120 X 6 MM CADA.
PRODUTO DE E.V.A. (EMBORRACHADO).
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:08:22 119,66 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:41 117,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:27:42 115,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:59 114,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:00 100,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:36:06 99,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:53 95,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:59 98,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:50 94,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:39:42 78,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:39:48 94,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0305 - ALFABETO MÓVEL
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:08:42 99,57 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 97,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:27:50 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0309 - COLEÇÃO DE LIVROS EM LIBRAS
Especificação : COLEÇÃO DE LIVROS EM LIBRAS COM BOAS HISTÓRIAS E CONTOS, DIRECIONADOS PARA OS
PÚBLICOS INFANTIL JUVENIS, JOVENS E ADULTOS.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:40 150,47 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0310 - FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL 10 PCS
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:09:09 911,07 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 297,62 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:28:36 290,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:34:59 289,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:36:08 288,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:14 287,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:00 285,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:05 284,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:39:50 280,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:39:55 279,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:40:11 275,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:40:17 278,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0311 - FANTOCHE FAMILIA BRANCA 7 PCS
Especificação : SÃO SETE FANTOCHES: AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE, MENINO, MENINA, E BEBÊ. - OS FANTOCHES DE MÃO SÃO
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PRODUZIDOS EM FELTRO, COM BOCA ARTICULADA, PERMITINDO MOVIMENTOS. - MEDIDA INDIVIDUAL APROXIMADA:
15,0 X 24,0 CM - EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO: 47 X 32 X 5 CM. COR MULTICOLORIDO.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:09:38 276,79 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 271,26 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:28:45 250,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:38 249,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:16 245,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:20 249,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:56 244,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:05 240,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:38:11 244,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0312 - FANTOCHE FAMILIA NEGRA 7 PÇS
Especificação : SÃO SETE FANTOCHES: AVÔ, AVÓ, PAI, MÃE, MENINO, MENINA E BEBÊ. - OS FANTOCHES DE MÃO SÃO
PRODUZIDOS EM FELTRO, COM BOCA ARTICULADA, PERMITINDO MOVIMENTOS. - MEDIDA INDIVIDUAL APROXIMADA:
15,0 X 24,0 CM - EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO: 47X32X5 CM. COR: ULTICOLORIDO.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:10:19 275,39 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 269,89 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:28:52 250,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:38 249,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:29 240,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:33 249,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:03 239,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:38:10 230,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:15 239,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0313 - JOGO DA MEMÓRIA (FIGURAS)
Especificação : PEÇAS: 5 X 5 CM. - CAIXA: 12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM:- CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA
E LACRADA COM PELÍCULA DE PVC ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF
E MADEIRA. - 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES. -
CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS COM GRAVURAS ( DE FRUTAS OU ANIMAIS) IGUAIS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:10:39 52,95 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 51,90 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:28:58 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:38 49,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:35 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:36:41 49,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:04 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:20 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:25 44,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0314 - JOGO DA MEMÓRIA (PALAVRAS)
Especificação : PEÇAS: 5 X 5 CM. -CAIXA: 12 X 12 X 5 CM. EMBALAGEM:- CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA SERIGRAFADA
E LACRADA COM PELÍCULA DE PVC ENCOLHÍVEL. CONTENDO 40 PEÇAS. PEÇAS DO JOGO CONFECCIONADAS EM MDF
E MADEIRA. - 20 PARES DE PEÇAS SERIGRAFADAS EM POLICROMIA ULTRAVIOLETA ATÓXICA EM UMA DAS FACES. -
CADA PAR É FORMADO POR: DUAS PEÇAS UMA PEÇA COM UMA GRAVURA E O SEU PAR COM O RESPECTIVO NOME.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:11:05 47,23 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 46,29 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:29:11 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:38 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:36:48 40,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:36:54 44,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:09 39,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:33 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:39 38,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0316 - REVISTA EM QUADRINHOS (VARIADAS)
Especificação : REVISTA EM QUADRINHOS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL, INFANTIL E JOVENS. TEMAS DIDÁTICOS,
OU COM HISTÓRIAS LUDICAS.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:40 11,69 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0317 - TAPETES GRANDES EM E.V.A - TATAME 50 CM X 50 CM
Especificação : TAPETES GRANDES EM E.V.A - TATAME 50 CM X 50 CM- PISO EMBORRACHADO.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:11:31 105,21 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:40 103,11 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:29:47 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:38 79,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:53 79,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0318 - PAPEL CARBONO 1 FACE
Especificação : CAIXA COM 100 FOLHAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:11:48 41,40 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 40,58 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:29:53 40,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 10:35:38 39,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:36:58 39,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:04 39,70 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:39 39,60 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:45 39,50 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:40:21 39,40 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:40:27 39,30 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0319 - QUEBRA CABEÇA DIDATICO INFANTIL
Especificação : QUEBRA CABEÇA INFANTIL, DIVERSOS TEMAS E CORES.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:12:18 49,96 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 48,97 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:29:58 45,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:38 44,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:03 44,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:24 43,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:46 25,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:51 33,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:39:03 24,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:40:00 20,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:40:06 24,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0320 - ARGILA COLORIDA
Especificação : ARGILA DE POLIMERO, NÃO TÓXICA, EM CORES DIVERSAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:12:40 16,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0321 - JOGO DE ENCAIXE/FORMAS GEOMETRICAS
Especificação : JOGO DE ENCAIXE, FORMAS GEOMETRICAS, EM CORES DIVERSAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:15:19 83,59 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:40 81,92 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 890 de 1023

09/04/2021 - 10:30:06 80,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:35:44 79,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:37:08 79,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:37:14 78,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:38:53 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:38:58 78,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0322 - ALFABETO ILUSTRADO.
Especificação : ALFABETO ILUSTRADO, PEDAGOGICO,MADEIRA, DIVERSAS CORES E FIGURAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:15:37 58,48 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:09:40 57,32 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:46:55 50,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:55:49 49,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0323 - TATAME EM EVA 50X50
Especificação : TATAME EM EVA NA COR AZUL, 50X50, 20 CM DE ESPESSURA, PARA SER UTILIZADO NAS CRECHES.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:15:54 38,78 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:39 38,01 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:47:47 35,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:55:49 34,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0324 - CADERNOS DE DESENHO - MÉDIO
Especificação : CADERNO DE DESENHO COM 96 FOLHAS, COSTURADO, FORMATO 140 X 200 MM, CAPA SIMPLES.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:16:14 11,49 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:39 11,27 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:47:39 9,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:55:49 8,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0325 - ESPELHO 40 CM X 120 CM
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:16:41 192,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:09:39 138,86 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0326 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC
Especificação : DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 33 CM, CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO DE 350 FOLHAS, PACOTE
COM 18 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:45:58 37,69 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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06/04/2021 - 09:49:33 37,80 (proposta) 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório. 26/04/2021 16:03:39

0328 - TECIDO METALASSÊ
Especificação : METALASSÊ: TECIDO JACQUARD OU MAQUINETADO, ONDE OS MOTIVOS SÃO EM ALTO-RELEVO (TIPO
"CLOQUÊ), O EFEITO É OBTIDO COM 2 ROLOS (TECIDO "DOUBLÉ ÉTOFFÉ) E O ENCHIMENTO COM UMA TRAMA
ESPECIAL GROSSA, FIADA COM POUCA TORÇÃO, EM GERAL DE ALGODÃO, LÃ CARDADA, OU FIBRANE. ELA FLUTUA
NO MEIO DOS 2 TECIDOS. CHAMA-SE TAMBÉM JACQUARD ACOLCHOADO. TECIDO EM BOA QUALIDADE OU SIMILAR.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:14:47 27,50 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

0329 - TECIDO TIPO LONINHA
Especificação : PANO USADO PARA PÍNTURA EM TECIDO TIPO LONINHA.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:16:06 19,90 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

07/04/2021 - 14:17:09 19,90 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:47:06 18,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:49:15 18,60 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32
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09/04/2021 - 10:54:43 18,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:55:50 18,40 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

0331 - LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVO
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:39 56,55 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0332 - CAPA DURA PARA ENCADERNAÇÃO A4 AZUL
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:19:07 2,21 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 22:46:35 0,99 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

06/04/2021 - 09:50:44 2,21 (proposta) 31.969.144/0001-84 - BIANCA
APARECIDA MACHADO DE ALENCAR
BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60
(sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório. 26/04/2021 16:03:39

08/04/2021 - 01:09:39 2,17 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0333 - MASSA PARA BISCUIT
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:17:53 54,04 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0334 - ALFINETE TIPO BROCHE
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Especificação : Alfinete de Segurança Coats Corrente Milward n°03. Os alfinetes possuem uma qualidade excelente e um
acabamento que evita oxidação.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:18:12 7,50 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0335 - JOGO DA IGUALDADE E DAS DIFERENÇAS SOBRE BULLING
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:09:39 92,98 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0336 - JOGO TRILHAS DA CIDADANIA
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:10:05 54,38 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0337 - JOGO EDUCATIVO SIGA O LIXO
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:18:39 109,44 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 63,29 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0338 - DOMINÓ LEITURA E ESCRITA
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:19:00 53,53 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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08/04/2021 - 01:10:05 52,46 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:48:46 30,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:54:40 42,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0350 - DOMINÓ DE MATEMÁTICA
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:10:05 37,16 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0351 - RESMA DE PAPEL A4
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:RESMA DE PAPEL A4, COR BRANCA,500 FOLHAS CADA PACOTE.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:21:03 198,00 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

03/04/2021 - 22:47:32 21,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:08:16 198,65 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:19:39 240,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 194,68 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 04:30:03 197,99 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0352 - PAPEL DUPLA FACE 48X66
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:47:57 1,68 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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07/04/2021 - 14:20:02 1,95 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 1,92 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:49:04 1,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:51:07 0,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0353 - PALITO PARA PICOLÉ EM MADEIRA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:PALITO PARA PICOLÉ E SORVETE DE MADEIRA,COM PONTA QUADRADA,PACOTE COM
100 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:20:21 11,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0354 - FOLHA DE E.V.A COM GLITTER
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE E.V.A COM GLITTER,MEDINDO 40X50,CORES VARIADAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:20:40 6,54 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 6,41 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:49:14 4,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0355 - FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO,MEDINDO 40X60,COM CORES E ESTAMPAS VARIADAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:20:56 6,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 6,25 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:49:26 6,15 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:57:26 6,05 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0356 - COLA SILICONE 280G
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:21:18 15,37 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 15,07 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:49:37 6,22 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0357 - PLACA DE ISOPOR 20MM
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:PLACA DE ISOPOR DE 50X60,COR BRANCA.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2021 - 01:10:05 11,33 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0358 - CANETA PERMANETE FINA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:CANETA PERMANENTE FINA,COR PRETA
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:21:38 7,30 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 7,16 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:52:14 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0359 - FITA DE CETIM
Especificação : Fitas de Cetim, são utilizadas para decoração de artesanatos, laços, tiaras, bordados, embalagens e outros. O
produto deve possuir uma superfície lisa, acabamento brilhante e sua estrutura é macia ao toque, e com cores diversas. Pacote
com 10 metros. Numeração: 0, 2, 3, 5, 9, 12, 22.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:22:12 19,52 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:05 19,13 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:49:48 13,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:57:26 12,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 10:58:40 12,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0360 - TESOURA DE AÇO PONTA FINA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Com lâminas feitas em aço inox,ponta fina,ideais para corte de tecido, papel, feltro, tnt,
fitas,borracha, plástico e outros. Comprimento: 16cm
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:48:32 9,12 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:22:41 12,63 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 12,38 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 10:50:26 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0361 - AGULHA DE MÃO PARA COSTURA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Agulha de Mão Nº02, em Aço Niquelado. Para costurar a mão, bordar em tecidos que não
permitam acontagem de pontos, cerzidos e pregar botões, etc.
Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:28:11 3,65 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

07/04/2021 - 14:23:06 3,65 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:48:55 3,55 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

09/04/2021 - 10:50:35 0,78 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0362 - FITILHO DE SEDA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Fitilho cores diversas. Ideal para artesanatos, laços, tiaras, bordados, embalagens e outros.
Comprimento 100 metros.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:23:23 13,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0363 - TUBOS DE LINHA PARA COSTURA
Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Ideal para costurar e ajustar roupas em tecidos médios e pesados e jeans, de composição
sintética, mista ou natural, em blusas, calças, jaquetas e etc.Cores sortida e cada tubo possui 100m. Produto não perecível.
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Data Valor CNPJ Situação

02/04/2021 - 10:31:11 4,40 (proposta) 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

07/04/2021 - 14:23:42 4,40 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 10:48:44 4,30 17.618.821/0001-99 - E DA CRUZ
SANTOS COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não são compatíveis ao
objeto licitado 26/04/2021 15:25:32

09/04/2021 - 10:50:43 1,80 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0364 - FITA GORGURÃO (ARTESANATO)
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: IDEAL PARA LAÇOS , TIARAS , LEMBRANCINHAS E ARTESANATO EM GERAL. FITAS
LISAS E ESTAMPADAS COM CORES DIVERSAS.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:24:04 14,72 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0365 - FITA SIANINHA (ARTESANATO)
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Sianinha Estreita em poliéster com 9mm. Utilizada para dar acabamento em confecções,
artesanato, bordados, toalhas etc.Cores diversas. Contém 1 Rolo de 50 metros
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:24:31 18,24 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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0366 - OLHOS DE PLÁSTICO PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Olhinhos de Plástico é indicado para biscuit, boneca, bichinho de pelúcia e para artesanato
em geral. Tamanho grande,médio e pequeno.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:24:47 13,44 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0367 - MIÇANGAS PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Ideal para todo tipo de trabalho, com chinelos,semi-joias, pulseiras, colares, artesanatos e
etc.Cada pacote contem 01 cor.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:25:05 12,00 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:49:07 11,81 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0368 - MEIA PEROLA PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Ideal para artesanato, para bordar, fabricação de chinelos bijuterias, etc. Meia pérola é feita
com pintura especial que não descasca e todas com a mesma forma. Cores diversas.
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:25:27 8,70 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0369 - PEROLA PARA ARTESANATO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Ideais para artesanato,fabricação de chinelos, bijuterias, etc. Material plástico com pintura
especial que não descasca, todas com formato redonda.Cores diversas.
Data Valor CNPJ Situação
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07/04/2021 - 14:25:55 34,45 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0370 - MANTA DE STRASS (ARTESANATO)
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Utilizado para customizar bolsas, cintos, acessórios, chinelos, laços de cabelo, entre outros.
Tamanho 11 Cm x 1,20 metros Nas Cores: Dourado e Prata
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:26:12 26,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0372 - LAPIS DE COR
Especificação : Lápis de Cor, com 24 cores vivas e ótimo poder de cobertura, corpo sextavado, com ponta ultra resistente e fácil
de apontar. Que seja atóxico e seguro e com 17,8 centímetros.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:49:18 14,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:09:38 21,35 (proposta) 23.912.114/0001-03 - V G DE SOUSA
FERREIRA

Válido

07/04/2021 - 14:26:33 21,35 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 20,93 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:00:12 12,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:00:30 9,79 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 11:00:39 18,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:01:21 9,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:06:27 8,90 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:07:38 8,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0373 - PAPEL CARBONO AZUL
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:49:46 35,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:26:53 41,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 35,92 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

08/04/2021 - 03:45:32 35,00 (proposta) 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

09/04/2021 - 11:00:39 28,79 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido
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09/04/2021 - 11:03:45 28,69 31.911.796/0001-68 - CARLOS CEZAR
VIEIRA JUNIOR 00823255298

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.3 a)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá estar
registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e
Encerramento; No caso de empresas constituídas a menos de um ano
da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos
últimos meses de atividades. 26/04/2021 15:21:24

09/04/2021 - 11:05:39 28,59 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0374 - PAPEL CARBONO PRETO
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:50:05 35,90 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:27:11 41,60 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 40,56 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:05:39 35,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:06:34 35,70 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:06:40 35,60 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0375 - CANETA RETROPROJETOR
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:27:30 4,94 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 4,85 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:01:41 3,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:05:39 3,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

0376 - PILHA MEDIA C
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:50:33 4,78 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:27:51 9,53 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 9,34 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:01:46 4,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:05:46 3,80 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:05:56 4,20 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:07:12 3,70 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 11:09:02 3,60 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:10:37 3,50 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:11:01 3,40 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:11:18 3,30 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:12:20 2,13 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

0377 - ALFABETO SENSORIAL
Data Valor CNPJ Situação

07/04/2021 - 14:28:38 137,96 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 135,21 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:01:53 120,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:05:56 119,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31
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09/04/2021 - 11:07:22 100,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:07:28 110,00 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:07:51 99,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:08:15 90,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

0378 - TINTA GUACHE COM 06 CORES
Especificação : Tinta Tempera Guache Com 6 Cores Sortidas 15ml Na Caixa.
Data Valor CNPJ Situação

03/04/2021 - 22:51:19 6,11 (proposta) 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

07/04/2021 - 14:28:55 8,77 (proposta) 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

08/04/2021 - 01:10:04 8,60 (proposta) 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:01:58 5,00 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06
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09/04/2021 - 11:05:56 4,90 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:06:01 4,00 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:06:06 4,80 07.984.683/0001-08 - R E ROCHA
COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.3.2 f)
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição
Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser apresentados em original
ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
26/04/2021 15:09:31

09/04/2021 - 11:07:27 3,90 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:09:22 3,76 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

09/04/2021 - 11:10:42 3,66 93.577.427/0001-38 - N.T Luize - EPP Cancelado - A empresa foi INABILITADA por não apresentar
documentos de habilitação conforme solicitado no edital itens: 11.2.4.
Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de
Administração;11.2.5. Apresentar SICAF, a fim de verificar a
composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em
conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do
Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação
Profissional - DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional,
expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade,
acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente;
26/04/2021 14:27:06

09/04/2021 - 11:12:00 3,26 28.077.266/0001-51 - M R COM SERV
E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

01/04/2021 -
15:18

Leticia Bastos de
Sousa

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO
JURÍDICA

01/04/2021 31/12/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

01/04/2021 -
15:19

Leticia Bastos de
Sousa

QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA

HABILITAÇÃO
ECONÔMICA

01/04/2021 31/12/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

01/04/2021 -
15:20

Leticia Bastos de
Sousa

QUALIFICAÇÃO TECNICA QUALIFICAÇÃO
TECNICA

01/04/2021 31/12/2021 QUALIFICAÇÃO
TECNICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

06/04/2021 -
10:45

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 06/04/2021 06/07/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

06/04/2021 -
10:45

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepq 06/04/2021 06/07/2021 HABILITAÇÃO FISCAL

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

06/04/2021 -
10:46

RAIMUNDA
VALDIMERE
RAMOS DE
AMORIM

12345 jucepa 06/04/2021 06/07/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

06/04/2021 -
10:46

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 06/04/2021 06/07/2021 QUALIFICAÇÃO
TECNICA

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

06/04/2021 -
10:46

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

12345 jucepa 06/04/2021 06/07/2021 OUTROS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1839089&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1839089&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1839124&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1839124&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1839134&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1839134&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863718&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863718&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863723&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863729&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863729&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863734&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863734&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1863737&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

07/04/2021 -
08:32

Leticia Bastos de
Sousa

HABILITAÇÃO FISCAL HABILITAÇÃO
FISCAL

01/04/2021 31/12/2021 HABILITAÇÃO FISCAL

M R COM SERV E
EQUIP DE
INFORMATICA
LTDA

07/04/2021 -
08:34

Leticia Bastos de
Sousa

PROPOSTA E
DECLARAÇÕES

PROPOSTA E
DECLARAÇÕES

01/04/2021 31/12/2021 OUTROS

V G DE SOUSA
FERREIRA

07/04/2021 -
18:03

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 HABILITAÇÃO
JURIDICA

V G DE SOUSA
FERREIRA

07/04/2021 -
18:04

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 HABILITAÇÃO FISCAL

V G DE SOUSA
FERREIRA

07/04/2021 -
18:05

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 QUALIFICAÇÃO
ECONOMICA

V G DE SOUSA
FERREIRA

07/04/2021 -
18:10

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 00 QUALIFICAÇÃO
TECNICA

V G DE SOUSA
FERREIRA

07/04/2021 -
18:27

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 OUTROS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

26/04/2021 - 18:05 30/04/2021 - 18:00 03/05/2021 - 18:00

0001 - ALFINETE P/ MARCAÇÕES DE MAPAS CORES SORTIDAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

09/04/2021 - 15:46:06 A EMPRERESA VENCEDORA NAO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DE
ADIMPLENCIA EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TAMBEM
NAO APRESENTOU TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
HABILITAÇÃO

Deferido

0002 - ALMOFADA Nº 03 TINTA AZUL PARA CARIMBO
Especificação : Nº 03 TINTA AZUL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

10/04/2021 - 12:12:23 -Alvara de licença e funcionamento vencido datado em 2013, conforme Art 11.3.1
-contrato social s/alterações ou consolidação
-balanço vencido apresentado o de 2019, conforme Art. 11.3.3 `PAR` A
- Não apresentou/anexou proposta de preço em PDF, conforme Art. 6.1
- Não apresentou declaração de adimplencia, conforme Art. 11.2.4
- Não apresentou sicaf, conforme Art.11.2.5
- não apresentou lista de inidoneos, conforme Art. 11.2.6
-Certidão especifica digital da junta comercial, conforme Art. 11.3.3
- Certidão de Ações Trabalhista, conforme Art. 11.3.2 `PAR` F
- certidão de infrações trabalhistas. conforme Art. 11.3.2 `PAR` F
- certificado de regularidade do contador, conforme Art. 11.3.3 `PAR` B
-RG. E CPF. do contador, conforme Art. 11.3.3 `PAR` B
- Certidão de Falencia e concorda, conforme Art.11.3.3

Deferido

0011 - CADERNO BROCHURA PEQUENO
Especificação : Caderno Brochura Capa Dura Costurado, com tamanho pequeno de
14x20cm e com 96 Folhas pautadas. Cores diversas.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

09/04/2021 - 15:54:02 EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA
EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Deferido

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1875744&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1875765&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1884962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1884962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1884982&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1884985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1884985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1885042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1885042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1885230&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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0014 - CARTOLINA (CORES DIVERAS)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

09/04/2021 - 15:56:20 EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA
EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Deferido

0027 - ENVELOPE PARA CONVITE MÉDIO (21X15) CM
Especificação : EM PAPEL SULFITE, BRANCO, COM GRAMATURA DE 75 G/M2,
MEDINDO (21X15) CM.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

10/04/2021 - 12:44:34 - Não apresentou a Certidão de Infrações Trabalhista - CENIT, conforme Art.
11.3.2 `PAR`f
- Nao apresentou a Certidao de Açoes Trabalhista , conforme Art. 11.3.2 `PAR` f
- Nao apresentou declaração de Adimplencia, conforme Art. 11.2.4
- Nao apresentou SICAF, conforme Art. 11.2.5
- Nao apresentou lista de inedoneos, conforme Art. 11.2.6
- Nao apresentou RG e CPF do contador, conforme Art 11.3.3 `PAR`b
- Certificado de Reguladidade Profissional do Contador vencida 31/03/2021
- Balanço patrimonial vencido ano 2019, sendo o exigido 2020, conforme Art.
11.3.3 `PAR` A

Deferido

0045 - PAPEL SULFITE A4
Especificação : PAPEL SULFITE A4, 1º LINHA, BRANCO 210 X 297 E 75G/M² -
PACOTE COM 500 FOLHAS ADEQUANDO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS,
EM EMBALAGEM FECHADA, COIXA COM 10 RESMAS.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

10/04/2021 - 11:08:55 -Não apresentou o contrato social consolidado ou o contrato social e as demais
alterações, apresentando somente a ultima alteração, conforme certidão
simplificada o mesmo teve sua consolidação em 29/05/2020,ferindo o Art. 11.3.1
inciso a.1
-A declaração de adimplencia com data anterior a publicação do edital, publicação
em 25/03/2021 sendo a declaração emitida em 04/03/2021
- Rg. do sócio Dyego Sales Magalhães não autenticado, conforme Art. 11.2.10
-carteira profissional do Contador com data de autenticação em 22/07/2015,
superior a 5 anos
-Atestado de capacidade técnica em sua declaração reza um numero de contrato,
porem sem comprovação do mesmo, apresentando apenas uma nota fiscal com
um item " papel", impossibilitando assim a concorrencia dos demais itens, pois não
caracteriza o fornecimento dos demais materiais, aja visto o atestado por se só
não configura a capacidade técnica exigida no Art. 11.3.4 `PAR` A
-Nao apresentou/anexou a proposta de preço inicial em PDF, assinado
conjuntamente pelos sócios conforme Art. 6.1

Deferido

0084 - LIVRO DE ATA, COM 200 FOLHAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:45:37 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 084 com justificativa de não
apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:39:21 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:12:40 Mutatis Mutandis, mas nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele .

0088 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO COR AZUL
Especificação : CX C/ 12 UNIDADE. AZUL, RECARREGÁVEL, MED. 12 COM
ESCRITA ACENTUADA E PONTA CHANFRADA 4X7 MM.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 17:20:55 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 088 com justificativa de não
apresentação de BALANÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:39:40 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Aguardando Julgamento

0089 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE GROSSO COR PRETA
Especificação : CX C/ 12 UNIDADE. PRETA, RECARREGÁVEL, MED, 12 CM.
ESCRITA ACENTUADA E PONTA CHANFRADA 4 X 7 MM.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 17:21:08 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 089 com justificativa de não
apresentação de BALANÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:39:59 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:13:04 Mutatis Mutandis, mas nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele .
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0123 - CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP A4 TRANSPARENTE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

28.077.266/0001-51 - M R
COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA

09/04/2021 - 15:59:01 EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA
EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Deferido

0126 - LÁPIS PRETO
Especificação : LÁPIS PRETO Nº02, SEXTAVADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA
REFLORESTADA, REVESTIDO COM MATERIAL CERÂMICO NA COR VERDE E
GRAFITE RESISTENTE FIXADO A MADEIRA, MEDINDO 02MM DE ESPESSURA.
COMO PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES DIMENSÕES: 175MM X
07MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SELO
DO INMETRO E COMPOSIÇÃO.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:46:07 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 126 com justificativa de não
apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:48:58 CONTESTAÇÃO! Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:40:16 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:22:28 Nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele. DecisA&#771;£o Recurso Carlos.pdf.

0127 - CANETA ESFEROGRÁFICA - AZUL - CAIXA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:46:26 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 127 com justificativa de não
apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido
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31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:48:44 CONTESTAÇÃO! Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:40:34 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:22:59 Nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele. DecisA&#771;£o Recurso Carlos.pdf.

0128 - CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:47:01 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 128 com justificativa de não
apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:48:30 CONTESTAÇÃO! Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:40:52 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:23:21 Nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele. DecisA&#771;£o Recurso Carlos.pdf.

0150 - ENVELOPE A4 AMARELO
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Envelope A4 Amarelo, modelo saco, tamanho
229x324mm, embalagem com 100 unidade.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:47:26 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 150 com justificativa de não
apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido
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31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:48:15 CONTESTAÇÃO! Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:41:09 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:23:46 Nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele. DecisA&#771;£o Recurso Carlos.pdf.

0165 - LAPIS GRAFITE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:47:43 Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar
contestação à decisão de inabilitação para o item 165 com justificativa de não
apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste contexto, reza o ARTIGO 3º,
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de
materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. Ante o exposto,
em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa CARLOS
CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade
com a habilitação para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e
espera o deferimento da presente contestação.

Deferido

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

26/04/2021 - 16:48:01 CONTESTAÇÃO! Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

31.911.796/0001-68 -
CARLOS CEZAR VIEIRA
JUNIOR 00823255298

30/04/2021 - 17:41:28 segue em anexo recurso RECURSO JACUNDA 1.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

06/05/2021 - 18:24:22 Nota-se que habilitação do licitante em desconformidade
com o edital deve ser rechaçadas e inabilitada de pronto, a fim de não macular as demais,
que estejam em consonância com ele. DecisA&#771;£o Recurso Carlos.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

08/04/2021 - 09:23:13 Pregoeiro Bom dia! A comissão iniciará o certame com as análise das propostas cadastradas

08/04/2021 - 09:23:18 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0225 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0226 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0236 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0254 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0268 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0269 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0271 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0306 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0307 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0308 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
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08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0315 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0327 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0330 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0339 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0340 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0341 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0342 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0343 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0344 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0345 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0346 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0347 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0348 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0349 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema O item 0371 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

08/04/2021 - 10:15:11 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.

08/04/2021 - 10:15:12 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

08/04/2021 - 10:15:12 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

08/04/2021 - 10:15:12 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.

08/04/2021 - 10:15:44 Pregoeiro VAMOS INICIAR A FACE DE LANCES

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema Há, na disputa do item 0002, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema Há, na disputa do item 0003, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema Há, na disputa do item 0004, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema Há, na disputa do item 0005, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema Há, na disputa do item 0008, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:20 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0011, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.
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08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0012, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0013, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0014, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0015, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0016, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0017, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0018, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0019, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema Há, na disputa do item 0020, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 10:16:30 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 10:27:58 Sistema O item 0001 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:28:12 Sistema O item 0014 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:28:45 Sistema O item 0011 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:28:57 Sistema O item 0012 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:31:46 Sistema O item 0008 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:32:07 Sistema O item 0010 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:33:34 Sistema O item 0005 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:33:52 Sistema O item 0006 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:34:56 Sistema O item 0007 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:35:02 Sistema O item 0002 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:35:08 Sistema O item 0003 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:37:23 Sistema O item 0016 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:37:54 Sistema O item 0004 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:41:22 Sistema O item 0019 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:41:25 Sistema O item 0020 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:43:23 Sistema O item 0018 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:43:37 Sistema O item 0015 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:44:57 Sistema O item 0017 foi encerrado.

08/04/2021 - 10:56:57 Sistema O item 0013 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
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08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0021, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0022, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0024, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0025, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0026, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0027, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0028, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0029, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema Há, na disputa do item 0030, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0031, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0032, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0033, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0034, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0035, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.
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08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0038, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema Há, na disputa do item 0039, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:34 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0041, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0042, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0043, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0044, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0046, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0049, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema Há, na disputa do item 0050, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 11:46:40 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 11:56:27 Sistema O item 0023 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:56:35 Sistema O item 0032 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:56:35 Sistema O item 0036 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:56:35 Sistema O item 0037 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:56:35 Sistema O item 0040 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:56:57 Sistema O item 0033 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:57:12 Sistema O item 0035 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:57:42 Sistema O item 0030 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:58:00 Sistema O item 0026 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:58:00 Sistema O item 0027 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:58:21 Sistema O item 0022 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:58:36 Sistema O item 0025 foi encerrado.
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08/04/2021 - 11:58:36 Sistema O item 0028 foi encerrado.

08/04/2021 - 11:58:57 Sistema O item 0024 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:00:03 Sistema O item 0047 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:00:06 Sistema O item 0048 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:00:27 Sistema O item 0031 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:00:33 Sistema O item 0029 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:00:36 Sistema O item 0034 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:01:10 Sistema O item 0038 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:01:43 Sistema O item 0021 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:02:31 Sistema O item 0041 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:04:01 Sistema O item 0050 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0051, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0052, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0053, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0056, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0058, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0059, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema Há, na disputa do item 0060, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:04:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0061, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0062, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0063, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
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08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0064, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0065, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0066, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0067, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0069, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema Há, na disputa do item 0070, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:05:06 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:06:05 Sistema O item 0045 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:06:11 Sistema O item 0046 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:06:41 Sistema O item 0043 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:08:39 Sistema O item 0044 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:14:58 Sistema O item 0054 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:16:32 Sistema O item 0052 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:16:38 Sistema O item 0069 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:18:29 Sistema O item 0058 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:18:41 Sistema O item 0062 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:19:08 Sistema O item 0061 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:19:27 Sistema O item 0063 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:19:33 Sistema O item 0070 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:21:06 Sistema O item 0056 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:21:21 Sistema O item 0051 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:22:06 Sistema O item 0065 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:22:06 Sistema O item 0066 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:23:52 Sistema O item 0042 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:23:52 Sistema O item 0049 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:25:16 Sistema O item 0067 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:25:28 Sistema O item 0057 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:25:40 Sistema O item 0064 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0039 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema Há, na disputa do item 0072, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema Há, na disputa do item 0075, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
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08/04/2021 - 12:31:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema Há, na disputa do item 0076, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema Há, na disputa do item 0077, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema Há, na disputa do item 0078, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:03 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:31:06 Sistema O item 0059 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:31:18 Sistema O item 0053 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:33:00 Sistema O item 0055 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:41:05 Sistema O item 0079 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:41:05 Sistema O item 0080 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:42:57 Sistema O item 0068 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0081, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0082, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0083, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0084, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0085, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0087, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0088, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema Há, na disputa do item 0089, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 12:44:03 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
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08/04/2021 - 12:44:24 Sistema O item 0077 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:44:30 Sistema O item 0074 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:46:19 Sistema O item 0071 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:46:25 Sistema O item 0072 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:47:34 Sistema O item 0060 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:51:26 Sistema O item 0073 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:53:48 Sistema O item 0076 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:54:03 Sistema O item 0086 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:54:27 Sistema O item 0087 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:55:15 Sistema O item 0082 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:55:36 Sistema O item 0085 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:57:31 Sistema O item 0083 foi encerrado.

08/04/2021 - 12:59:10 Sistema O item 0075 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:01:35 Sistema O item 0078 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema Há, na disputa do item 0091, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema Há, na disputa do item 0094, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema Há, na disputa do item 0098, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema Há, na disputa do item 0099, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema Há, na disputa do item 0100, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:27 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0102, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0103, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0104, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0105, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.
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08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0106, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0108, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0109, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema Há, na disputa do item 0110, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 13:03:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 13:05:36 Sistema O item 0090 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:05:54 Sistema O item 0081 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:08:10 Sistema O item 0089 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:27 Sistema O item 0095 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:27 Sistema O item 0096 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:35 Sistema O item 0101 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:53 Sistema O item 0094 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:59 Sistema O item 0104 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:59 Sistema O item 0109 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:13:59 Sistema O item 0110 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:15:39 Sistema O item 0091 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:15:45 Sistema O item 0103 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:15:45 Sistema O item 0105 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:16:27 Sistema O item 0088 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:16:36 Sistema O item 0106 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:17:12 Sistema O item 0100 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:18:00 Sistema O item 0107 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:18:09 Sistema O item 0108 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:18:52 Sistema O item 0102 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:19:07 Sistema O item 0098 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:19:16 Sistema O item 0092 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:20:18 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 16,60 para o item 0084 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

08/04/2021 - 13:22:32 Sistema O item 0084 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:22:50 Sistema O item 0093 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:29:40 Sistema O item 0099 foi encerrado.

08/04/2021 - 13:51:06 Sistema O item 0097 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0111, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0113, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0114, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.
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08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0117, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0118, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0119, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema Há, na disputa do item 0120, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:05:44 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0121, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0122, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0123, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0124, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0125, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0126, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0127, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0128, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema Há, na disputa do item 0129, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:04 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.
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08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0132, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0133, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0134, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0135, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0136, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0137, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0138, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0139, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema Há, na disputa do item 0140, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:06:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:15:46 Sistema O item 0111 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:15:46 Sistema O item 0112 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:16:58 Sistema O item 0131 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:17:34 Sistema O item 0130 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:17:40 Sistema O item 0114 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:18:29 Sistema O item 0133 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:18:56 Sistema O item 0123 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:19:32 Sistema O item 0139 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:19:53 Sistema O item 0121 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:20:02 Sistema O item 0122 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:20:47 Sistema O item 0120 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:21:29 Sistema O item 0132 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:21:35 Sistema O item 0134 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:21:41 Sistema O item 0118 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:21:41 Sistema O item 0135 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:23:21 Sistema O item 0138 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:23:45 Sistema O item 0113 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:23:51 Sistema O item 0125 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:24:21 Sistema O item 0129 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:26:01 Sistema O item 0136 foi encerrado.
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08/04/2021 - 14:28:04 Sistema O item 0137 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:28:07 Sistema O item 0126 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:29:20 Sistema O item 0117 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:29:26 Sistema O item 0119 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:29:35 Sistema O item 0124 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:29:41 Sistema O item 0128 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:29:47 Sistema O item 0127 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:30:50 Sistema O item 0140 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:46:24 Sistema O item 0116 foi encerrado.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0141, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0142, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0144, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0145, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0148, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0149, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema Há, na disputa do item 0150, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:18 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema Há, na disputa do item 0154, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema Há, na disputa do item 0159, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.
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08/04/2021 - 14:52:23 Sistema Há, na disputa do item 0160, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:23 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0161, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0162, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0163, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0164, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0167, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0168, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema Há, na disputa do item 0169, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 14:52:31 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:02:20 Sistema O item 0142 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:02:20 Sistema O item 0146 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:02:23 Sistema O item 0151 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:02:23 Sistema O item 0154 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:02:32 Sistema O item 0164 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:02:32 Sistema O item 0169 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:02:32 Sistema O item 0170 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:03:50 Sistema O item 0144 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:03:50 Sistema O item 0145 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:03:50 Sistema O item 0149 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:03:53 Sistema O item 0160 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:04:02 Sistema O item 0161 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:04:56 Sistema O item 0168 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:05:17 Sistema O item 0141 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:05:23 Sistema O item 0167 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:05:32 Sistema O item 0147 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:06:03 Sistema O item 0153 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:06:18 Sistema O item 0156 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:06:21 Sistema O item 0157 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:06:33 Sistema O item 0159 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:07:00 Sistema O item 0163 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:07:33 Sistema O item 0148 foi encerrado.
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08/04/2021 - 15:07:51 Sistema O item 0152 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:07:57 Sistema O item 0155 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:08:21 Sistema O item 0158 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:09:00 Sistema O item 0166 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0172, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0173, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0174, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0175, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0176, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0177, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema Há, na disputa do item 0178, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:24 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema Há, na disputa do item 0182, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema Há, na disputa do item 0189, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema Há, na disputa do item 0190, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:09:32 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:12:46 Sistema O item 0165 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0181 foi encerrado.
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08/04/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0184 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0185 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0186 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:19:33 Sistema O item 0187 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0162 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:20:33 Sistema O item 0172 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:20:33 Sistema O item 0177 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:20:33 Sistema O item 0182 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:20:46 Sistema O item 0174 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:20:46 Sistema O item 0189 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:20:55 Sistema O item 0173 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:21:07 Sistema O item 0176 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:21:16 Sistema O item 0178 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema Há, na disputa do item 0192, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema Há, na disputa do item 0193, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:19 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema Há, na disputa do item 0207, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema Há, na disputa do item 0209, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema Há, na disputa do item 0210, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:21:31 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:21:40 Sistema O item 0143 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:22:28 Sistema O item 0179 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:22:31 Sistema O item 0183 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:22:34 Sistema O item 0180 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:22:55 Sistema O item 0188 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:22:58 Sistema O item 0175 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:25:47 Sistema O item 0150 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:27:05 Sistema O item 0171 foi encerrado.
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08/04/2021 - 15:28:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 11,52 para o item 0206 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

08/04/2021 - 15:29:01 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 11,52 para o item 0206 foi aprovado pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:31:21 Sistema O item 0195 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:31:21 Sistema O item 0198 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:31:33 Sistema O item 0201 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:31:33 Sistema O item 0202 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:31:33 Sistema O item 0203 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:31:33 Sistema O item 0206 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:31:51 Sistema O item 0210 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:32:52 Sistema O item 0192 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:32:55 Sistema O item 0191 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:33:04 Sistema O item 0207 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:33:25 Sistema O item 0199 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:34:13 Sistema O item 0194 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:34:34 Sistema O item 0193 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:34:46 Sistema O item 0197 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:35:13 Sistema O item 0200 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:35:56 Sistema O item 0204 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:36:17 Sistema O item 0196 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:40:51 Sistema O item 0190 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0211, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0212, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0213, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0214, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0215, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0216, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0217, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0218, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0219, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.
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08/04/2021 - 15:41:07 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema Há, na disputa do item 0220, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:07 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema Há, na disputa do item 0227, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema Há, na disputa do item 0228, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema Há, na disputa do item 0229, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema Há, na disputa do item 0231, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 15:41:13 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 15:41:39 Sistema O item 0209 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:41:45 Sistema O item 0205 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:44:07 Sistema O item 0208 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:47:38 Sistema O item 0115 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:09 Sistema O item 0212 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:09 Sistema O item 0213 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0214 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0215 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0216 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0221 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0222 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0224 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:15 Sistema O item 0230 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:30 Sistema O item 0228 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:36 Sistema O item 0211 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:51:51 Sistema O item 0232 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:52:33 Sistema O item 0217 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:52:33 Sistema O item 0231 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:52:39 Sistema O item 0218 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:52:42 Sistema O item 0219 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:52:48 Sistema O item 0220 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:55:07 Sistema O item 0229 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:55:16 Sistema O item 0227 foi encerrado.

08/04/2021 - 15:57:34 Sistema O item 0223 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema Há, na disputa do item 0237, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
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08/04/2021 - 16:13:10 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema Há, na disputa do item 0239, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema Há, na disputa do item 0241, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:13:10 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2021 - 16:23:11 Sistema O item 0234 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:23:11 Sistema O item 0235 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:23:11 Sistema O item 0238 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:23:11 Sistema O item 0241 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:23:17 Sistema O item 0240 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:23:17 Sistema O item 0243 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:24:42 Sistema O item 0233 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:25:45 Sistema O item 0237 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0239 foi encerrado.

08/04/2021 - 16:27:58 Sistema O item 0242 foi encerrado.

08/04/2021 - 17:58:40 Pregoeiro Boa tarde! Retornaremos amanhã as 09:00 horas

09/04/2021 - 09:41:26 Pregoeiro Bom dia! vamos retornar a fase de lance

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema Há, na disputa do item 0245, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema Há, na disputa do item 0248, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema Há, na disputa do item 0250, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:41:52 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema Há, na disputa do item 0255, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema Há, na disputa do item 0258, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 935 de 1023

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema Há, na disputa do item 0260, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema Há, na disputa do item 0261, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema Há, na disputa do item 0262, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema Há, na disputa do item 0264, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:42:01 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:51:52 Sistema O item 0245 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:51:52 Sistema O item 0246 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:51:52 Sistema O item 0250 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:51:52 Sistema O item 0251 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:51:52 Sistema O item 0252 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:51:52 Sistema O item 0253 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:01 Sistema O item 0256 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:01 Sistema O item 0259 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:01 Sistema O item 0261 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:01 Sistema O item 0263 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:07 Sistema O item 0260 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:25 Sistema O item 0255 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:25 Sistema O item 0264 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:52:58 Sistema O item 0257 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:55:01 Sistema O item 0258 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:55:14 Sistema O item 0262 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:55:20 Sistema O item 0248 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:55:20 Sistema O item 0249 foi encerrado.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0265, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0267, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0270 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0270, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0272, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0273, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.
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09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0274, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0275, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0276 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0276, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema O item 0277 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema Há, na disputa do item 0277, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:51 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0278 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0278, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0279 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0279, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0280 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0280, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0281 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0281, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0282 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0282, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0283 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0283, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0284 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0284, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0285 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0285, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0286 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0286, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema O item 0287 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema Há, na disputa do item 0287, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:57:58 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0288 foi aberto pelo pregoeiro.
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09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0288, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0289 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0290 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0291 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0291, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0292 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0292, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0293 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0294 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0294, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0295 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0295, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0296 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0296, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema O item 0297 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema Há, na disputa do item 0297, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 09:58:05 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:08:08 Sistema O item 0296 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:13 Sistema O item 0288 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:13 Sistema O item 0293 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:13 Sistema O item 0295 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:15 Sistema O item 0265 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:31 Sistema O item 0290 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:31 Sistema O item 0291 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:31 Sistema O item 0292 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:31 Sistema O item 0297 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:08:48 Sistema O item 0266 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:08 Sistema O item 0273 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:18 Sistema O item 0276 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:22 Sistema O item 0277 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:27 Sistema O item 0278 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:34 Sistema O item 0279 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:37 Sistema O item 0280 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:43 Sistema O item 0247 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:09:58 Sistema O item 0285 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:10:07 Sistema O item 0286 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:10:18 Sistema O item 0287 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:12:05 Sistema O item 0267 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:12:12 Sistema O item 0294 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:12:35 Sistema O item 0274 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:12:37 Sistema O item 0275 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:13:03 Sistema O item 0270 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:13:23 Sistema O item 0272 foi encerrado.
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09/04/2021 - 10:14:41 Sistema O item 0282 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:15:49 Sistema O item 0281 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:15:56 Sistema O item 0283 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:15:58 Sistema O item 0284 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0298 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0299 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0300 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema Há, na disputa do item 0300, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0301 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema Há, na disputa do item 0301, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0302 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0303 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0304 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0305 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0309 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:25:33 Sistema O item 0310 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0311 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0312 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0313 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0314 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0316 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0317 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0318 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0319 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0320 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:26:13 Sistema O item 0321 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:30:32 Sistema O item 0244 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:35:34 Sistema O item 0305 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:35:34 Sistema O item 0309 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:36:13 Sistema O item 0316 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:36:13 Sistema O item 0320 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:37:26 Sistema O item 0301 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:38:53 Sistema O item 0317 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:39:39 Sistema O item 0299 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:39:50 Sistema O item 0302 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:39:59 Sistema O item 0300 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:40:11 Sistema O item 0311 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:40:15 Sistema O item 0312 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:40:27 Sistema O item 0313 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:40:39 Sistema O item 0314 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:41:00 Sistema O item 0321 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:41:18 Sistema O item 0298 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:41:39 Sistema O item 0303 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:41:48 Sistema O item 0304 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:42:06 Sistema O item 0319 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:42:18 Sistema O item 0310 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:42:27 Sistema O item 0318 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0322 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0323 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0324 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0325 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0326 foi aberto pelo pregoeiro.
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09/04/2021 - 10:46:19 Sistema Há, na disputa do item 0326, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0328 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0329 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0331 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0332 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema Há, na disputa do item 0332, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:46:19 Sistema O item 0333 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0334 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0335 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0336 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0337 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0338 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0350 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0351 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema Há, na disputa do item 0351, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0352 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema Há, na disputa do item 0352, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0353 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:46:43 Sistema O item 0354 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0355 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0356 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0357 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0358 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0359 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0360 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema Há, na disputa do item 0360, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0361 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0362 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0363 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:47:54 Sistema O item 0364 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:56:22 Sistema O item 0325 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:22 Sistema O item 0326 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:22 Sistema O item 0328 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:22 Sistema O item 0331 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:22 Sistema O item 0332 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:22 Sistema O item 0333 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0334 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0335 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0336 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0337 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0338 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0350 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0351 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0352 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0353 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:56:44 Sistema O item 0354 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0365 foi aberto pelo pregoeiro.
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09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0366 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0367 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0368 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0369 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0370 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0372 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema Há, na disputa do item 0372, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0373 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema Há, na disputa do item 0373, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0374 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema Há, na disputa do item 0374, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:57:33 Sistema O item 0375 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema O item 0376 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema Há, na disputa do item 0376, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema O item 0377 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema O item 0378 foi aberto pelo pregoeiro.

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema Há, na disputa do item 0378, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n.
123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)

09/04/2021 - 10:57:50 Sistema referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente.

09/04/2021 - 10:57:51 Sistema O item 0322 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:51 Sistema O item 0323 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:51 Sistema O item 0324 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:51 Sistema O item 0329 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0356 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0357 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0358 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0360 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0361 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0362 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0363 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:57:57 Sistema O item 0364 foi encerrado.

09/04/2021 - 10:59:27 Sistema O item 0355 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:00:42 Sistema O item 0359 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:35 Sistema O item 0365 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:35 Sistema O item 0366 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:35 Sistema O item 0367 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:35 Sistema O item 0368 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:35 Sistema O item 0369 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:35 Sistema O item 0370 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:41 Sistema O item 0373 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:07:41 Sistema O item 0375 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:08:42 Sistema O item 0374 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:09:39 Sistema O item 0372 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:10:15 Sistema O item 0377 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:14:01 Sistema O item 0378 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:14:22 Sistema O item 0376 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:26:20 Sistema O item 0289 foi encerrado.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0001 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0002 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,60.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0003 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0004 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0005 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0006 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0007 teve como arrematante V G DE SOUSA FERREIRA - ME com valor unitário de R$ 10,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0008 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,82.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0010 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0011 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 4,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0012 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0013 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 18,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0014 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 0,44.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0015 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0016 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0017 teve como arrematante V G DE SOUSA FERREIRA - ME com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0018 teve como arrematante V G DE SOUSA FERREIRA - ME com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0019 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0020 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0021 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 1,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0022 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 38,69.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0023 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0024 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0025 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,29.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0026 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 0,54.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0027 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 0,54.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0028 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0029 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0030 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0031 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0032 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 11,78.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0033 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 8,54.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0034 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0035 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0036 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0037 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 18,38.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0038 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0039 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 39,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0040 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 24,77.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0041 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0042 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 8,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0043 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 16,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0044 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 9,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0045 teve como arrematante V G DE SOUSA FERREIRA - ME com valor unitário de R$ 139,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0046 teve como arrematante V G DE SOUSA FERREIRA - ME com valor unitário de R$ 139,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0047 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 175,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0048 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 175,00.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0049 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 14,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0050 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 3,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0051 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 3,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0052 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 2,68.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0053 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 15,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0054 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 6,09.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0055 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 26,43.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0056 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0057 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,75.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0058 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 12,44.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0059 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 15,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0060 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 9,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0061 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,95.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0062 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1,37.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0063 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 4,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0064 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 23,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0065 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 24,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0066 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 24,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0067 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 15,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0068 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 11,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0069 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 4,48.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0070 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1,18.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0071 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 99,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0072 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 99,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0073 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 43,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0074 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 15,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0075 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0076 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0077 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0078 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0079 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 6,67.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0080 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 8,62.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0081 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 10,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0082 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0083 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 6,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0084 teve como arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI com valor
unitário de R$ 16,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0085 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,62.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0086 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 668,87.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0087 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0088 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 18,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0089 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 19,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0090 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 4,15.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0091 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1,88.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0092 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 14,88.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0093 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 25,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0094 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,88.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0095 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 7,31.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0096 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 11,07.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0097 teve como arrematante FFN FORNAZAR-ME - ME com valor unitário de R$ 92,92.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0098 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0099 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 16,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0100 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0101 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 12,99.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0102 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0103 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0104 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 4,87.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0105 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 5,03.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0106 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0107 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0108 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,14.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0109 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,44.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0110 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,44.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0111 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0112 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 4,11.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0113 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 9,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0114 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0115 teve como arrematante FFN FORNAZAR-ME - ME com valor unitário de R$ 78,08.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0116 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 5,81.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0117 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 7,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0118 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 9,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0119 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 9,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0120 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,25.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0121 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 21,52.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0122 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 25,95.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0123 teve como arrematante BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE
OLIVEIRA 03689485606 - MEI com valor unitário de R$ 0,29.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0124 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 7,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0125 teve como arrematante V G DE SOUSA FERREIRA - ME com valor unitário de R$ 6,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0126 teve como arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI com valor
unitário de R$ 34,50.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0127 teve como arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI com valor
unitário de R$ 21,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0128 teve como arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI com valor
unitário de R$ 21,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0129 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 23,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0130 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0131 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 7,53.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0132 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0133 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 3,27.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0134 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0135 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 15,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0136 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 29,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0137 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 23,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0138 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0139 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0140 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 10,28.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0141 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0142 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0143 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 39,63.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0144 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0145 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0146 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,32.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0147 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0148 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0149 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 64,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0150 teve como arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI com valor
unitário de R$ 29,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0151 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0152 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0153 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0154 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,64.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0155 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0156 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0157 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0158 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 19,48.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0159 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 25,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0160 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 0,92.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0161 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 0,89.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0162 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 20,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0163 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,95.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0164 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 45,59.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0165 teve como arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI com valor
unitário de R$ 44,75.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0166 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 75,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0167 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 1,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0168 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0169 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 4,98.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0170 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 44,06.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0171 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 63,80.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0172 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 2,28.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0173 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 9,15.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0174 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0175 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0176 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0177 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0178 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0179 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 60,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0180 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0181 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 7,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0182 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0183 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 23,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0184 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 15,43.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0185 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 8,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0186 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 18,58.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0187 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 22,95.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0188 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0189 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,44.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0190 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 15,12.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0191 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 79,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0192 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 0,34.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0193 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0194 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0195 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 36,26.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0196 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0197 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0198 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 9,02.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0199 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 70,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0200 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0201 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 35,59.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0202 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 19,29.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0203 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 26,47.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0204 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0205 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 78,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0206 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 11,62.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0207 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0208 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 10,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0209 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 16,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0210 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0211 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 0,98.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0212 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0213 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0214 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0215 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0216 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0217 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0218 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0219 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0220 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0221 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 4,41.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0222 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 14,86.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0223 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 14,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0224 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 410,58.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0227 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 5,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0228 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 6,74.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0229 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 36,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0230 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0231 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 3,20.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0232 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 35,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0233 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 35,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0234 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 45,77.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0235 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 64,07.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0237 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0238 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 14,45.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0239 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0240 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 41,69.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0241 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,64.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0242 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 17,10.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0243 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 26,75.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0244 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 44,02.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0245 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,24.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0246 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,56.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0247 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 16,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0248 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0249 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0250 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0251 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 246,95.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0252 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 10,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0253 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 7,61.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0255 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 3,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0256 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 37,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0257 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0258 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0259 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 21,61.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0260 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,32.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0261 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,68.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0262 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 8,55.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0263 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 24,87.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0264 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0265 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,16.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0266 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 1,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0267 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 120,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0270 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 17,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0272 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 59,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0273 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0274 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0275 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0276 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0277 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0278 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0279 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0280 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0281 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0282 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0283 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0284 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0285 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0286 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0287 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 2,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0288 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 2,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0289 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 198,03.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0290 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 7,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0291 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 17,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0292 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,64.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0293 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 15,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0294 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0295 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 14,88.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0296 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 15,15.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0297 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 6,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0298 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0299 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0300 teve como arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2,05.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0301 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,48.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0302 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 40,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0303 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0304 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 78,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0305 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0309 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 150,47.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0310 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 275,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0311 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 240,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0312 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 230,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0313 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 25,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0314 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 25,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0316 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 11,69.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0317 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 79,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0318 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 39,30.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0319 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0320 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 16,60.
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09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0321 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0322 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 49,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0323 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 34,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0324 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 8,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0325 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 138,86.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0326 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 37,69.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0328 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 27,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0329 teve como arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI com
valor unitário de R$ 18,40.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0331 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 56,55.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0332 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,99.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0333 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 54,04.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0334 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 7,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0335 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 92,98.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0336 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 54,38.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0337 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 63,29.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0338 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 30,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0350 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 37,16.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0351 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 21,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0352 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 0,90.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0353 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 11,37.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0354 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 4,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0355 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 6,05.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0356 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 6,22.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0357 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 11,33.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0358 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0359 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0360 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 5,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0361 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 0,78.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0362 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 13,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0363 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 1,80.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0364 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 14,72.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0365 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 18,24.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0366 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 13,44.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0367 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0368 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,70.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0369 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 34,45.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0370 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 26,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0372 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 8,50.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0373 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 28,59.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0374 teve como arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEI com valor unitário
de R$ 35,60.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0375 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 3,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0376 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 2,13.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0377 teve como arrematante N.T Luize - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 90,00.

09/04/2021 - 11:33:23 Sistema O item 0378 teve como arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME com valor
unitário de R$ 3,26.

09/04/2021 - 11:33:29 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
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09/04/2021 - 11:34:28 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/04/2021 às 15:00.

09/04/2021 - 11:34:43 F. M R COM SERV E E... Negociação Item 0008: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE DE VALOR
OFERTADO.

09/04/2021 - 11:36:35 F. V G DE SOUSA
FERREIRA

Negociação Item 0007: BOM DIA, JÁ ESTAMOS NO NOSSO LIMITE.

09/04/2021 - 11:36:48 F. V G DE SOUSA
FERREIRA

Negociação Item 0017: BOM DIA, JÁ ESTAMOS NO NOSSO LIMITE.

09/04/2021 - 11:36:56 F. V G DE SOUSA
FERREIRA

Negociação Item 0018: BOM DIA, JÁ ESTAMOS NO NOSSO LIMITE.

09/04/2021 - 11:37:15 F. V G DE SOUSA
FERREIRA

Negociação Item 0045: BOM DIA, JÁ ESTAMOS NO NOSSO LIMITE.

09/04/2021 - 11:37:24 F. V G DE SOUSA
FERREIRA

Negociação Item 0046: BOM DIA, JÁ ESTAMOS NO NOSSO LIMITE.

09/04/2021 - 11:37:40 Pregoeiro os valores que estiverem acima do estimada do termo de referência não serão adjudicados pela comissão

09/04/2021 - 11:39:05 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0006: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE DE VALOR
OFERTADO

09/04/2021 - 11:39:38 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0185: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE DE VALOR
OFERTADO

09/04/2021 - 11:40:00 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0328: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE DE VALOR
OFERTADO

09/04/2021 - 11:40:16 F. E DA CRUZ SANTOS ... Negociação Item 0329: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO JA ESTAMOS NO NOSSO LIMITE DE VALOR
OFERTADO

09/04/2021 - 11:49:07 Sistema O Item 0367 recebeu um lance negociado no valor de R$ 11,81.

09/04/2021 - 11:50:22 F. N.T Luize - EPP Negociação Item 0362: Bom dia, estamos no nosso melhor preço, não conseguimos chegar no valor
estimado.

09/04/2021 - 11:50:41 F. N.T Luize - EPP Negociação Item 0364: Boa tarde, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.

09/04/2021 - 11:51:05 F. N.T Luize - EPP Negociação Item 0365: Bom dia, estamos no nosso melhor preço, não conseguimos chegar no valor
estimado.

09/04/2021 - 11:51:28 F. N.T Luize - EPP Negociação Item 0366: Bom dia, estamos no nosso melhor preço, não conseguimos chegar no valor
estimado.

09/04/2021 - 12:07:47 Sistema Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:07:55 Sistema Proposta readequada do item 0017 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:08:04 Sistema Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:08:16 F. NOGUEIRA NOBRE CO... Documentação Item 0015: Bom dia, solicitamos desclassificação para o item 15, pois cotamos o clips cx
c/100 und, ao inves do clips cx c/500 gramas, no entanto o valor fica inexequivel para atender a
especificação do edital.

09/04/2021 - 12:08:18 Sistema Proposta readequada do item 0045 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:08:26 Sistema Proposta readequada do item 0046 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:08:44 Sistema Proposta readequada do item 0125 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:09:01 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:09:18 Sistema Proposta readequada do item 0032 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:09:34 Sistema Proposta readequada do item 0053 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:09:50 F. NOGUEIRA NOBRE CO... Negociação Item 0099: Bom dia, solicitamos a desclassificação para o item 99, pois o tamanho do material
cotado não corresponde ao tamanho solicitado no edital.

09/04/2021 - 12:09:53 Sistema Proposta readequada do item 0058 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:10:02 Sistema Proposta readequada do item 0059 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:10:47 Sistema Proposta readequada do item 0061 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:11:02 Sistema Proposta readequada do item 0062 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:11:32 Sistema Proposta readequada do item 0070 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:11:44 F. NOGUEIRA NOBRE CO... Negociação Item 0117: Bom dia, pedimos desclassificação para o item 117, pois cotamos o clips cx c/50
unidades ao inves de clips cx c/500 gramas.

09/04/2021 - 12:11:48 Sistema Proposta readequada do item 0071 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:11:58 F. NOGUEIRA NOBRE CO... Documentação Item 0118: Bom dia, pedimos desclassificação para o item 118, pois cotamos o clips cx c/50
unidades ao inves de clips cx c/500 gramas.

09/04/2021 - 12:12:06 Sistema Proposta readequada do item 0072 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:12:11 F. NOGUEIRA NOBRE CO... Documentação Item 0119: Bom dia, pedimos desclassificação para o item 119, pois cotamos o clips cx c/50
unidades ao inves de clips cx c/500 gramas.

09/04/2021 - 12:12:36 Sistema Proposta readequada do item 0076 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:13:17 Sistema Proposta readequada do item 0081 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:13:31 Sistema Proposta readequada do item 0082 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:13:44 Sistema Proposta readequada do item 0085 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:13:58 Sistema Proposta readequada do item 0087 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:14:18 Sistema Proposta readequada do item 0091 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:14:31 Sistema Proposta readequada do item 0105 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:14:49 Sistema Proposta readequada do item 0111 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:15:06 Sistema Proposta readequada do item 0121 foram anexadas ao processo.
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09/04/2021 - 12:15:21 Sistema Proposta readequada do item 0122 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:15:40 Sistema Proposta readequada do item 0149 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:15:57 Sistema Proposta readequada do item 0154 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:16:12 Sistema Proposta readequada do item 0167 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:16:26 Sistema Proposta readequada do item 0169 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:17:05 Sistema Proposta readequada do item 0172 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:17:39 Sistema Proposta readequada do item 0189 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:17:54 Sistema Proposta readequada do item 0190 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:18:06 Sistema Proposta readequada do item 0193 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:18:32 Sistema Proposta readequada do item 0212 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:18:42 Sistema Proposta readequada do item 0213 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:19:01 Sistema Proposta readequada do item 0228 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:19:18 Sistema Proposta readequada do item 0241 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:19:42 Sistema Proposta readequada do item 0248 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:20:07 Sistema Proposta readequada do item 0255 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:20:24 Sistema Proposta readequada do item 0262 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:20:42 Sistema Proposta readequada do item 0267 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:20:54 Sistema Proposta readequada do item 0270 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:21:15 Sistema Proposta readequada do item 0292 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:21:31 Sistema Proposta readequada do item 0296 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:21:58 Sistema Proposta readequada do item 0326 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:22:08 Sistema Proposta readequada do item 0332 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:22:27 Sistema Proposta readequada do item 0351 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:22:39 Sistema Proposta readequada do item 0352 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:22:57 Sistema Proposta readequada do item 0376 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:23:12 Sistema Proposta readequada do item 0378 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:26:03 Sistema Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:26:21 Sistema Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:26:46 Sistema Proposta readequada do item 0031 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:26:57 Sistema Proposta readequada do item 0033 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:05 Sistema Proposta readequada do item 0034 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:14 Sistema Proposta readequada do item 0038 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:23 Sistema Proposta readequada do item 0039 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:40 Sistema Proposta readequada do item 0041 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:41 Sistema Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:47 Sistema Proposta readequada do item 0042 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:27:54 Sistema Proposta readequada do item 0044 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:02 Sistema Proposta readequada do item 0185 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:11 Sistema Proposta readequada do item 0055 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:13 Sistema Proposta readequada do item 0328 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:19 Sistema Proposta readequada do item 0056 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:21 Sistema Proposta readequada do item 0329 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:26 Sistema Proposta readequada do item 0057 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:28:47 Sistema Proposta readequada do item 0060 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:07 Sistema Proposta readequada do item 0063 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:15 Sistema Proposta readequada do item 0064 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:22 Sistema Proposta readequada do item 0065 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:30 Sistema Proposta readequada do item 0066 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:37 Sistema Proposta readequada do item 0067 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:51 Sistema Proposta readequada do item 0075 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:29:59 Sistema Proposta readequada do item 0078 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:30:13 Sistema Proposta readequada do item 0083 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:30:21 Sistema Proposta readequada do item 0090 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:30:33 Sistema Proposta readequada do item 0092 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:30:40 Sistema Proposta readequada do item 0093 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:30:47 Sistema Proposta readequada do item 0094 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:31:00 Sistema Proposta readequada do item 0100 foram anexadas ao processo.
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09/04/2021 - 12:31:18 Sistema Proposta readequada do item 0102 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:31:26 Sistema Proposta readequada do item 0104 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:31:33 Sistema Proposta readequada do item 0108 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:31:42 Sistema Proposta readequada do item 0109 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:31:56 Sistema Proposta readequada do item 0110 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:32:07 Sistema Proposta readequada do item 0113 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:32:20 Sistema Proposta readequada do item 0116 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:32:34 Sistema Proposta readequada do item 0124 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:33:08 F. CARLOS CEZAR VIEI... Documentação Item 0084: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO LIMITE DE VALOR
OFERTADO!

09/04/2021 - 12:33:10 Sistema Proposta readequada do item 0084 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:33:25 Sistema Proposta readequada do item 0139 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:33:46 Sistema Proposta readequada do item 0162 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:33:48 Sistema Proposta readequada do item 0126 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:34:12 Sistema Proposta readequada do item 0127 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:34:18 Sistema Proposta readequada do item 0188 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:34:38 Sistema Proposta readequada do item 0208 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:34:46 Sistema Proposta readequada do item 0210 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:35:07 Sistema Proposta readequada do item 0211 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:35:17 F. CARLOS CEZAR VIEI... Documentação Item 0128: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO LIMITE DE VALOR
OFERTADO!

09/04/2021 - 12:35:21 Sistema Proposta readequada do item 0227 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:35:27 Sistema Proposta readequada do item 0128 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:35:34 Sistema Proposta readequada do item 0231 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:35:38 F. CARLOS CEZAR VIEI... Documentação Item 0150: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO LIMITE DE VALOR
OFERTADO!

09/04/2021 - 12:35:51 Sistema Proposta readequada do item 0244 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:35:52 Sistema Proposta readequada do item 0150 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:36:02 F. CARLOS CEZAR VIEI... Documentação Item 0165: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO LIMITE DE VALOR
OFERTADO!

09/04/2021 - 12:36:13 Sistema Proposta readequada do item 0165 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:37:27 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0014: Sra Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:38:13 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0021: Sra Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:38:33 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0022: Sra Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:38:53 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0026: Sra Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:39:33 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0027: Sra Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:40:19 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0043: Sra Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:40:48 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0049: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:41:07 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0049: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:41:43 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0050: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:42:32 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0051: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:43:04 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0069: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:43:23 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0073: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:45:01 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0079: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:45:16 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0080: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:45:20 F. NOGUEIRA NOBRE CO... Negociação Item 0291: Bom dia, solicitamos a desclassificação para o item pois demos lance unitário ao
inves de caixa.

09/04/2021 - 12:46:15 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0088: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:46:34 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0089: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:47:13 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0095: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:47:31 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0096: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:48:10 F. R E ROCHA COMERCI... Documentação Item 0112: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:48:33 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0131: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:48:50 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0133: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:49:14 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0137: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:49:43 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0140: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:50:12 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0140: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:50:23 Sistema Proposta readequada do item 0289 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:50:34 Sistema Proposta readequada do item 0290 foram anexadas ao processo.
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09/04/2021 - 12:50:49 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0143: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:50:51 Sistema Proposta readequada do item 0297 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:51:07 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0158: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:51:10 Sistema Proposta readequada do item 0300 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 12:51:31 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0160: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:51:48 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0164: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:52:01 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0170: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:52:31 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0184: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:52:50 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0195: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:53:09 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0198: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:54:41 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0205: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:55:01 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0206: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:55:18 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0209: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:55:40 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0224: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:56:07 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0234: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:56:24 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0235: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:56:39 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0240: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:57:01 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0243: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:57:18 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0247: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:57:49 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0253: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:58:02 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0256: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:58:53 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0259: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 12:59:44 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0263: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 13:00:21 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0266: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 13:00:43 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0272: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 13:01:46 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0288: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 13:02:34 F. R E ROCHA COMERCI... Negociação Item 0295: Sr Pregoeiro nossos precos ja estao no limite

09/04/2021 - 13:08:41 F. N.T Luize - EPP Negociação Item 0375: Boa tarde, é necessário enviar proposta atualizada em todos os itens?

09/04/2021 - 13:10:11 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:10:19 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:10:27 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:10:39 Sistema Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:10:47 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:11:00 Sistema Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:11:13 Sistema Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:11:21 Sistema Proposta readequada do item 0016 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:11:28 Sistema Proposta readequada do item 0019 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:11:36 Sistema Proposta readequada do item 0020 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:12:28 Sistema Proposta readequada do item 0023 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:12:35 Sistema Proposta readequada do item 0024 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:12:43 Sistema Proposta readequada do item 0025 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:12:50 Sistema Proposta readequada do item 0028 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:12:59 Sistema Proposta readequada do item 0029 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:13:11 Sistema Proposta readequada do item 0030 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:14:04 Sistema Proposta readequada do item 0035 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:14:13 Sistema Proposta readequada do item 0036 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:14:22 Sistema Proposta readequada do item 0040 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:14:39 Sistema Proposta readequada do item 0047 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:14:46 Sistema Proposta readequada do item 0048 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:15:02 Sistema Proposta readequada do item 0068 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:15:16 Sistema Proposta readequada do item 0074 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:15:22 Sistema Proposta readequada do item 0077 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:15:37 Sistema Proposta readequada do item 0098 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:15:49 Sistema Proposta readequada do item 0103 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:15:56 Sistema Proposta readequada do item 0106 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:16:03 Sistema Proposta readequada do item 0107 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:16:13 Sistema Proposta readequada do item 0114 foram anexadas ao processo.
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09/04/2021 - 13:16:21 Sistema Proposta readequada do item 0120 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:16:36 Sistema Proposta readequada do item 0129 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:16:43 Sistema Proposta readequada do item 0130 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:16:54 Sistema Proposta readequada do item 0132 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:17:02 Sistema Proposta readequada do item 0134 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:17:19 Sistema Proposta readequada do item 0135 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:17:28 Sistema Proposta readequada do item 0136 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:17:40 Sistema Proposta readequada do item 0141 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:17:53 Sistema Proposta readequada do item 0138 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:18:37 Sistema Proposta readequada do item 0142 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:18:44 Sistema Proposta readequada do item 0144 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:18:51 Sistema Proposta readequada do item 0145 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:19:02 Sistema Proposta readequada do item 0146 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:19:18 Sistema Proposta readequada do item 0147 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:19:30 Sistema Proposta readequada do item 0148 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:19:37 Sistema Proposta readequada do item 0151 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:19:49 Sistema Proposta readequada do item 0152 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:19:57 Sistema Proposta readequada do item 0153 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:20:07 Sistema Proposta readequada do item 0155 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:20:18 Sistema Proposta readequada do item 0157 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:20:27 Sistema Proposta readequada do item 0156 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:20:36 Sistema Proposta readequada do item 0159 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:20:53 Sistema Proposta readequada do item 0163 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:00 Sistema Proposta readequada do item 0166 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:09 Sistema Proposta readequada do item 0168 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:23 Sistema Proposta readequada do item 0173 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:31 Sistema Proposta readequada do item 0174 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:38 Sistema Proposta readequada do item 0175 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:47 Sistema Proposta readequada do item 0176 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:21:58 Sistema Proposta readequada do item 0177 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:22:08 Sistema Proposta readequada do item 0178 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:22:18 Sistema Proposta readequada do item 0179 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:23:12 Sistema Proposta readequada do item 0180 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:23:54 Sistema Proposta readequada do item 0182 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:01 Sistema Proposta readequada do item 0183 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:07 Sistema Proposta readequada do item 0187 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:15 Sistema Proposta readequada do item 0191 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:28 Sistema Proposta readequada do item 0194 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:35 Sistema Proposta readequada do item 0196 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:42 Sistema Proposta readequada do item 0197 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:49 Sistema Proposta readequada do item 0199 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:24:56 Sistema Proposta readequada do item 0200 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:11 Sistema Proposta readequada do item 0202 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:18 Sistema Proposta readequada do item 0204 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:27 Sistema Proposta readequada do item 0207 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:38 Sistema Proposta readequada do item 0214 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:45 Sistema Proposta readequada do item 0215 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:51 Sistema Proposta readequada do item 0216 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:25:58 Sistema Proposta readequada do item 0217 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:26:09 Sistema Proposta readequada do item 0218 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:26:19 Sistema Proposta readequada do item 0219 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:26:27 Sistema Proposta readequada do item 0220 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:27:14 Sistema Proposta readequada do item 0223 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:27:25 Sistema Proposta readequada do item 0230 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:27:34 Sistema Proposta readequada do item 0232 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:27:41 Sistema Proposta readequada do item 0233 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:27:55 Sistema Proposta readequada do item 0237 foram anexadas ao processo.
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09/04/2021 - 13:28:03 Sistema Proposta readequada do item 0238 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:28:11 Sistema Proposta readequada do item 0239 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:28:21 Sistema Proposta readequada do item 0245 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:28:29 Sistema Proposta readequada do item 0246 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:28:36 Sistema Proposta readequada do item 0249 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:28:47 Sistema Proposta readequada do item 0250 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:37:20 Sistema Proposta readequada do item 0251 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:37:30 Sistema Proposta readequada do item 0252 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:37:45 Sistema Proposta readequada do item 0257 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:37:52 Sistema Proposta readequada do item 0258 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:37:59 Sistema Proposta readequada do item 0260 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:38:08 Sistema Proposta readequada do item 0261 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:38:16 Sistema Proposta readequada do item 0264 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:38:23 Sistema Proposta readequada do item 0265 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:38:38 Sistema Proposta readequada do item 0274 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:38:44 Sistema Proposta readequada do item 0275 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:38:52 Sistema Proposta readequada do item 0276 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:39:02 Sistema Proposta readequada do item 0277 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:39:09 Sistema Proposta readequada do item 0278 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:39:25 Sistema Proposta readequada do item 0279 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:39:33 Sistema Proposta readequada do item 0280 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:39:44 Sistema Proposta readequada do item 0281 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:39:52 Sistema Proposta readequada do item 0282 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:40:03 Sistema Proposta readequada do item 0283 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:40:14 Sistema Proposta readequada do item 0284 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:40:47 Sistema Proposta readequada do item 0285 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:41:13 Sistema Proposta readequada do item 0286 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:41:21 Sistema Proposta readequada do item 0287 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:41:35 Sistema Proposta readequada do item 0293 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:41:44 Sistema Proposta readequada do item 0294 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:41:52 Sistema Proposta readequada do item 0298 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:42:11 Sistema Proposta readequada do item 0299 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:42:39 Sistema Proposta readequada do item 0301 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:42:53 Sistema Proposta readequada do item 0302 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:43:01 Sistema Proposta readequada do item 0303 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:43:17 Sistema Proposta readequada do item 0304 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:43:26 Sistema Proposta readequada do item 0305 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:43:33 Sistema Proposta readequada do item 0310 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:43:41 Sistema Proposta readequada do item 0311 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:43:55 Sistema Proposta readequada do item 0312 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:44:05 Sistema Proposta readequada do item 0313 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:44:13 Sistema Proposta readequada do item 0314 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:44:25 Sistema Proposta readequada do item 0317 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:44:33 Sistema Proposta readequada do item 0319 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:44:44 Sistema Proposta readequada do item 0320 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:44:52 Sistema Proposta readequada do item 0321 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:45:08 Sistema Proposta readequada do item 0333 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:45:15 Sistema Proposta readequada do item 0334 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:45:27 Sistema Proposta readequada do item 0338 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:45:35 Sistema Proposta readequada do item 0353 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:45:42 Sistema Proposta readequada do item 0354 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:45:57 Sistema Proposta readequada do item 0356 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:46:04 Sistema Proposta readequada do item 0358 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:46:18 Sistema Proposta readequada do item 0359 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:46:33 Sistema Proposta readequada do item 0360 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:46:43 Sistema Proposta readequada do item 0361 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:46:52 Sistema Proposta readequada do item 0362 foram anexadas ao processo.
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09/04/2021 - 13:47:03 Sistema Proposta readequada do item 0363 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:47:13 Sistema Proposta readequada do item 0364 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:47:47 Sistema Proposta readequada do item 0365 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:50:18 Sistema Proposta readequada do item 0366 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:50:29 Sistema Proposta readequada do item 0367 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:50:45 Sistema Proposta readequada do item 0368 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:51:02 Sistema Proposta readequada do item 0369 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:51:13 Sistema Proposta readequada do item 0370 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:51:20 Sistema Proposta readequada do item 0372 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:51:28 Sistema Proposta readequada do item 0375 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 13:51:40 Sistema Proposta readequada do item 0377 foram anexadas ao processo.

09/04/2021 - 15:46:06 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0001.

09/04/2021 - 15:54:02 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0011.

09/04/2021 - 15:56:20 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0014.

09/04/2021 - 15:59:01 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0123.

10/04/2021 - 11:08:55 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0045.

10/04/2021 - 12:12:23 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0002.

10/04/2021 - 12:44:34 Sistema O fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o
item 0027.

12/04/2021 - 11:06:35 Pregoeiro BOM DIA

12/04/2021 - 11:08:31 Pregoeiro Estávamos sem internet

12/04/2021 - 11:08:50 Pregoeiro vamos retornar para fase de lance as 13:00 hs

12/04/2021 - 13:53:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

12/04/2021 - 13:53:08 Sistema Intenção: A EMPRERESA VENCEDORA NAO APRESENTOU A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA
EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TAMBEM NAO APRESENTOU TODOS OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

12/04/2021 - 13:53:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

12/04/2021 - 13:53:14 Sistema Intenção: -Alvara de licença e funcionamento vencido datado em 2013, conforme Art 11.3.1 -contrato social
s/alterações ou consolidação -balanço vencido apresentado o de 2019, conforme Art. 11.3.3 `PAR` A - Não
apresentou/anexou proposta de preço em PDF, conforme Art. 6.1 - Não apresentou declaração de
adimplencia, conforme Art. 11.2.4 - Não apresentou sicaf, conforme Art.11.2.5 - não apresentou lista de
inidoneos, conforme Art. 11.2.6 -Certidão especifica digital da junta comercial, conforme Art. 11.3.3 - Certidão
de Ações Trabalhista, conforme Art. 11.3.2 `PAR` F - certidão de infrações trabalhistas. conforme Art. 11.3.2
`PAR` F - certificado de regularidade do contador, conforme Art. 11.3.3 `PAR` B -RG. E CPF. do contador,
conforme Art. 11.3.3 `PAR` B - Certidão de Falencia e concorda, conforme Art.11.3.3

12/04/2021 - 13:53:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

12/04/2021 - 13:53:23 Sistema Intenção: EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

12/04/2021 - 13:53:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

12/04/2021 - 13:53:38 Sistema Intenção: EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

12/04/2021 - 13:53:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

12/04/2021 - 13:53:52 Sistema Intenção: - Não apresentou a Certidão de Infrações Trabalhista - CENIT, conforme Art. 11.3.2 `PAR`f - Nao
apresentou a Certidao de Açoes Trabalhista , conforme Art. 11.3.2 `PAR` f - Nao apresentou declaração de
Adimplencia, conforme Art. 11.2.4 - Nao apresentou SICAF, conforme Art. 11.2.5 - Nao apresentou lista de
inedoneos, conforme Art. 11.2.6 - Nao apresentou RG e CPF do contador, conforme Art 11.3.3 `PAR`b -
Certificado de Reguladidade Profissional do Contador vencida 31/03/2021 - Balanço patrimonial vencido ano
2019, sendo o exigido 2020, conforme Art. 11.3.3 `PAR` A

12/04/2021 - 13:54:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

12/04/2021 - 13:54:08 Sistema Intenção: -Não apresentou o contrato social consolidado ou o contrato social e as demais alterações,
apresentando somente a ultima alteração, conforme certidão simplificada o mesmo teve sua consolidação
em 29/05/2020,ferindo o Art. 11.3.1 inciso a.1 -A declaração de adimplencia com data anterior a publicação
do edital, publicação em 25/03/2021 sendo a declaração emitida em 04/03/2021 - Rg. do sócio Dyego Sales
Magalhães não autenticado, conforme Art. 11.2.10 -carteira profissional do Contador com data de
autenticação em 22/07/2015, superior a 5 anos -Atestado de capacidade técnica em sua declaração reza um
numero de contrato, porem sem comprovação do mesmo, apresentando apenas uma nota fiscal com um
item " papel", impossibilitando assim a concorrencia dos demais itens, pois não caracteriza o fornecimento
dos demais materiais, aja visto o atestado por se só não configura a capacidade técnica exigida no Art.
11.3.4 `PAR` A -Nao apresentou/anexou a proposta... (CONTINUA)

12/04/2021 - 13:54:08 Sistema (CONT. 1) de preço inicial em PDF, assinado conjuntamente pelos sócios conforme Art. 6.1

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 3,96.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 com valor unitário
de R$ 4,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 1,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 6,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 2,20.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,30.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,10.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 7,27.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 1,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 0,43.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 1,78.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 1,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 1,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 5,77.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 178,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0048 na cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0048 na cota reservada tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 178,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 11,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 18,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,90.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 5,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 6,58.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,38.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,38.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 23,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 7,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 19,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 6,74.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 7,92.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,42.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,60.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 12,60.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 10,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 12,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 12,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 7,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 6,50.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 38,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,05.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0166 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 78,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0168 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0168 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0173 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 9,25.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0174 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0174 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,30.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0175 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0175 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 6,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0176 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,60.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0177 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 0,91.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0178 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 3,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0179 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 68,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0180 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 12,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0182 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0182 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,79.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0183 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0183 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 24,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0187 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0191 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0191 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 79,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 5,10.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0197 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0197 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 48,00.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0199 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0199 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 74,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0200 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0200 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 48,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0202 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0204 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0204 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,20.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0207 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0207 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0214 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0214 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0215 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0215 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0216 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0216 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0217 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0217 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0218 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0218 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0219 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0219 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0220 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0220 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 14,10.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 11,92.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 38,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0233 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 38,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0237 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0237 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 3,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0238 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0239 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0239 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 4,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0245 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0245 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 0,30.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0246 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0246 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 1,10.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0249 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0249 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 2,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 5,80.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0251 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0252 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0252 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 15,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0257 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0257 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0258 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0258 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,60.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0260 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0260 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,56.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0261 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0261 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,78.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0264 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,32.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 0,17.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0274 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0274 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 1,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0275 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0275 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 1,70.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0276 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0276 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0277 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0277 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0278 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0278 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0279 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0279 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0280 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0280 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0282 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0282 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0283 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0283 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0284 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0284 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0285 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0285 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0286 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0286 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,40.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0287 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0287 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0293 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0293 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 38,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0294 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0294 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,76.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0298 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0298 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 78,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0299 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0299 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 58,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0301 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0301 tem como novo arrematante NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS com valor unitário
de R$ 0,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0302 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0302 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 44,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0303 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0303 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 48,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0304 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0304 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 94,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0305 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0305 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 97,58.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0310 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0310 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 278,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0311 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0311 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 244,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0312 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0312 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 239,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0313 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0313 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 44,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0314 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0314 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 38,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0317 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0317 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 79,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0319 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0319 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 24,80.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0320 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0321 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0321 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 78,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0333 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0334 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0338 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0338 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 42,00.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0353 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0354 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0354 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 6,41.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0356 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0356 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 15,07.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0358 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0358 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 7,16.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0359 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0359 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 12,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0360 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0360 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 9,12.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0361 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0361 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 3,55.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0362 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0363 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0363 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 4,30.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0364 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0365 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0366 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0367 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0368 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0369 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0370 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou
propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0372 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0372 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 8,90.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0375 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0375 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,20.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O fornecedor N.T Luize - EPP foi inabilitado para o item 0377 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:27:06 Sistema O item 0377 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 99,90.

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:08 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:09 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:10 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 972 de 1023

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:11 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:12 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:12 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:12 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:12 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:13 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;
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26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:27:14 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.2.4. Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Administração;11.2.5.
Apresentar SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação
indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);
11.3.3 a) certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional -
DHP e/ou Certificado de Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do
contador, ou profissional equivalente;

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 5,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 18,10.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 3,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,90.
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26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 0,45.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 1,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,89.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 5,11.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 8,64.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,30.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante Magazine Meneghel Ltda. com valor unitário de R$ 1,79.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 39,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 8,40.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 9,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 26,53.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,60.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,85.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 16,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,90.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 24,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 25,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 25,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 15,10.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 6,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,25.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 14,98.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 36,81.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,98.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 6,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 16,50.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,30.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,97.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 6,60.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,24.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,64.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,64.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 11,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 5,91.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 7,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 9,30.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 9,40.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 7,40.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,60.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 20,10.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0177 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0177 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0178 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 4,80.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0188 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0188 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0196 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 7,17.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0208 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 16,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0210 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0210 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0211 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0211 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 1,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0227 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0227 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 5,30.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 36,60.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0231 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,60.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0237 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0237 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,30.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0239 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0239 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 5,50.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0244 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 44,12.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0249 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0249 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 3,30.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 0,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0273 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0273 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0274 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0274 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0275 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0275 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 2,90.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 198,13.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0290 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 12,20.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0291 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0291 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 28,00.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0297 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor unitário de
R$ 9,50.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0300 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0300 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,15.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado para o item 0301 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 14:43:11 Sistema O item 0301 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,99.

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2021 às 17:12:49.
Página 985 de 1023

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:15 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:16 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:17 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:18 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 14:43:18 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:23 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 14:43:23 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;

26/04/2021 - 14:43:27 Sistema O fornecedor NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 14:43:27 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 Alvará Municipal de localização e funcionamento; 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração
trabalhista); 11.3.3 a) Balanço Patrimonial sem registro na Junta Comecial e certidão especifica de
arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a
abertura do processo licitatório; b) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, acompanhado de
cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, ou profissional
equivalente;
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,40.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 5,70.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 1,10.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 5,50.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 7,10.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 23,70.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,54.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 8,50.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 5,50.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 5,50.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 38,79.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,64.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,64.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,64.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,35.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 51,03.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 12,00.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 17,00.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 11,00.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 14,40.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 4,78.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,30.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,78.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 6,15.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 32,05.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 4,89.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 22,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,58.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 48,14.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 37,08.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 6,73.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 8,70.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 com valor unitário
de R$ 18,80.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 com valor unitário
de R$ 19,50.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 6,51.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 15,73.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 37,18.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 7,38.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 11,18.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 9,80.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 6,33.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 18,00.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 9,80.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 9,40.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 7,60.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,37.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 22,26.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 24,20.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 5,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 11,28.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 42,66.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 4,46.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 3,31.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 19,58.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 39,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0160 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0160 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,02.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,99.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,25.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 45,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0166 pelo pregoeiro.
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0166 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 92,75.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0170 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0170 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 44,50.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0171 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0171 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 64,00.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0173 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 9,45.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0174 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0174 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,40.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0176 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0176 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,82.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0178 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0178 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,84.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0179 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0179 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 83,78.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0180 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 23,37.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0181 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0184 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0184 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 15,58.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0188 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0191 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0191 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 99,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0192 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0192 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,44.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0194 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0194 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 3,30.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0195 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0196 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0197 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0198 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0199 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0199 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 79,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0200 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0200 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 68,40.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0201 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0203 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0203 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 26,74.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0204 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0205 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0206 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0206 tem como novo arrematante E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 11,85.
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0209 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0209 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 19,40.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0211 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0211 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 1,08.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0221 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0221 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 4,46.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0222 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 414,76.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 44,91.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0233 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 48,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0234 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0235 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0240 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0240 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 41,79.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0242 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0243 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0243 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 26,85.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0244 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0244 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 54,26.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0245 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0245 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,58.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0246 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0247 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0247 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 36,05.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0249 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0250 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0250 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 7,52.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0252 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0253 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0256 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0257 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0257 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 9,74.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0259 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0263 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,48.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0266 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0272 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0272 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 59,80.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0273 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0273 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 3,90.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0274 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0274 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,98.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0275 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0275 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 4,98.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0288 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,10.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante FFN FORNAZAR-ME com valor unitário de R$ 210,03.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0291 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0291 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 28,03.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0293 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0295 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0295 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 14,98.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0297 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0297 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 9,78.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0298 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0299 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0302 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0303 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0304 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0305 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0309 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0310 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0311 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0312 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0313 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0314 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0316 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0317 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0318 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0319 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0321 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0322 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0323 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0324 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0325 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0331 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0335 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0336 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0337 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0338 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0350 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0354 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0355 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0356 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0357 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0358 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0359 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0373 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0373 tem como novo arrematante CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 com valor unitário
de R$ 28,69.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0374 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O item 0374 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 35,70.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0375 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:31 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0377 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:34 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:35 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:36 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:37 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais
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26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema O fornecedor R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 15:09:38 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados deverão ser
apresentados em original ou cópia acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.
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26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.
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26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.
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26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0212 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.
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26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0270 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0276 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0277 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0278 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0279 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0280 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0281 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0282 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0283 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0284 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0285 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0286 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0287 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0288 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.
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26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0291 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0292 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0294 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0295 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0296 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0297 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0300 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0301 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0326 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0332 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0351 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0352 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0360 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0372 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0374 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0376 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:11 Sistema Para o item 0378 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21 Sistema Para o item 0373 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 9,00.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 21,30.
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26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 20,00.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0089 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 20,00.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0126 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 35,00.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0127 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 22,50.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0128 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 23,80.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0150 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 29,70.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0165 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0165 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 80,02.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 foi inabilitado para o item 0373 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:21:24 Sistema O item 0373 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 28,79.

26/04/2021 - 15:21:25 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:25 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:25 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:21:25 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.
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26/04/2021 - 15:21:25 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O balanço patrimonial deverá
estar registrado no órgão competente e não os Termos de Abertura e Encerramento; No caso de empresas
constituídas a menos de um ano da data de abertura do presente certame, apresentar balanço dos últimos
meses de atividades.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 5,30.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 240,95.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0048 na
cota reservada pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O item 0048 na cota reservada tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI
com valor unitário de R$ 240,95.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0068 pelo
pregoeiro.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 24,20.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0158 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0183 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0185 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0206 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0230 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0328 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0329 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0361 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:32 Sistema O fornecedor E DA CRUZ SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0363 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado
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26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:25:33 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista); 11.3.4 os atestados apresentados não
são compatíveis ao objeto licitado

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:32 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.
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26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0240 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0243 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.
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26/04/2021 - 15:34 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:40:48 Sistema O fornecedor Magazine Meneghel Ltda. foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 15:40:48 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);

26/04/2021 - 15:40:48 Sistema O fornecedor Magazine Meneghel Ltda. foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:40:48 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.3 a) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista);

26/04/2021 - 15:40:48 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 2,20.

26/04/2021 - 15:40:54 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 15:45:59 Sistema O fornecedor FFN FORNAZAR-ME foi inabilitado no processo.

26/04/2021 - 15:45:59 Sistema O fornecedor FFN FORNAZAR-ME foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:45:59 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 112,65.

26/04/2021 - 15:45:59 Sistema O fornecedor FFN FORNAZAR-ME foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 15:45:59 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 111,40.

26/04/2021 - 15:45:59 Sistema O fornecedor FFN FORNAZAR-ME foi inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances
ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2021 - 15:46 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:46 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 a) Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de localização e
funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério
da Fazenda; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida relativa à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da
unidade da federação onde a licitante tem sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a
licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS); f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos... (CONTINUA)

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 1) perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de
infração trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada
para a abertura do processo...

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 2) licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60
(sessenta) dias anterio

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 a) Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de localização e
funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério
da Fazenda; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida relativa à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da
unidade da federação onde a licitante tem sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a
licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS); f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos... (CONTINUA)

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 1) perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de
infração trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada
para a abertura do processo...

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 2) licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60
(sessenta) dias anterio

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 a) Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de localização e
funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério
da Fazenda; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida relativa à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da
unidade da federação onde a licitante tem sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a
licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS); f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos... (CONTINUA)
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26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 1) perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de
infração trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada
para a abertura do processo...

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 2) licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60
(sessenta) dias anterio

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.1 a) Apresentar documentação pessoal dos sócios, Alvará Municipal de localização e
funcionamento; 11.3.2 a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério
da Fazenda; b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão emitida relativa à
Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; c) Prova de regularidade para
com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da
unidade da federação onde a licitante tem sua sede; d) Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal, através de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a
licitante tem sua sede; e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS); f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos... (CONTINUA)

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 1) perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto
com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de
infração trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, acompanhado de certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada
para a abertura do processo...

26/04/2021 - 15:46:00 Sistema (CONT. 2) licitatório e certidão especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60
(sessenta) dias anterio

26/04/2021 - 16:03:39 Sistema O fornecedor BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606 foi
inabilitado no processo.

26/04/2021 - 16:03:39 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta, acompanhado de certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório e certidão
especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data
marcada para a abertura do processo licitatório.

26/04/2021 - 16:03:39 Sistema O fornecedor BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606 foi
inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

26/04/2021 - 16:03:39 Sistema Motivo: A empresa foi INABILITADA por não apresentar documentos de habilitação conforme solicitado no
edital itens: 11.3.2 f) em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhistas; 11.3.3 a) Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta, acompanhado de certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante
emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório e certidão
especifica de arquivamento da Junta Comercial do Estado emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data
marcada para a abertura do processo licitatório.

26/04/2021 - 16:03:39 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante M R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA com valor
unitário de R$ 0,59.

26/04/2021 - 16:03:43 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M R COM SERV E EQUIP DE
INFORMATICA LTDA.

26/04/2021 - 16:04:28 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2021 às 18:05.

26/04/2021 - 16:09:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0123.

26/04/2021 - 16:09:36 Sistema Intenção: EMPRESA DEIXOU DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ADIMPLENCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

26/04/2021 - 16:45:37 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0084.

26/04/2021 - 16:46:07 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0126.

26/04/2021 - 16:46:26 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0127.

26/04/2021 - 16:47:01 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0128.

26/04/2021 - 16:47:26 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0150.

26/04/2021 - 16:47:43 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0165.

26/04/2021 - 16:48:01 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0165.

26/04/2021 - 16:48:15 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0150.

26/04/2021 - 16:48:30 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0128.
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26/04/2021 - 16:48:44 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0127.

26/04/2021 - 16:48:58 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0126.

26/04/2021 - 17:20:55 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0088.

26/04/2021 - 17:21:08 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI declarou intenção de recurso para o
item 0089.

27/04/2021 - 17:04:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0084.

27/04/2021 - 17:04:30 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 084 com justificativa de não apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:04:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0088.

27/04/2021 - 17:04:36 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 088 com justificativa de não apresentação de BALANÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:04:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0089.

27/04/2021 - 17:04:41 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 089 com justificativa de não apresentação de BALANÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:05:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0126.

27/04/2021 - 17:05:12 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 126 com justificativa de não apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:05:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0126.

27/04/2021 - 17:05:16 Sistema Intenção: CONTESTAÇÃO!

27/04/2021 - 17:05:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0127.

27/04/2021 - 17:05:25 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 127 com justificativa de não apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:05:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0127.

27/04/2021 - 17:05:34 Sistema Intenção: CONTESTAÇÃO!

27/04/2021 - 17:05:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0128.

27/04/2021 - 17:05:40 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 128 com justificativa de não apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:05:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0128.

27/04/2021 - 17:05:42 Sistema Intenção: CONTESTAÇÃO!

27/04/2021 - 17:05:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0150.

27/04/2021 - 17:05:55 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 150 com justificativa de não apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.
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27/04/2021 - 17:05:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0150.

27/04/2021 - 17:05:57 Sistema Intenção: CONTESTAÇÃO!

27/04/2021 - 17:06:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0165.

27/04/2021 - 17:06:13 Sistema Intenção: Venho por meio deste, declarar expressamente intenção de apresentar contestação à decisão de
inabilitação para o item 165 com justificativa de não apresentação de BALNAÇO PATRIMONIAL, neste
contexto, reza o ARTIGO 3º, DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015, a saber: Na habilitação em
licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Ante o exposto, em conformidade com o DECRETO Nº 8.538, DE 2015, a Empresa
CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298, está apta a fornecer e em conformidade com a habilitação
para participação do pregão em epígrafe. Nestes termos, pede e espera o deferimento da presente
contestação.

27/04/2021 - 17:06:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0165.

27/04/2021 - 17:06:15 Sistema Intenção: CONTESTAÇÃO!

27/04/2021 - 17:07:04 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 30/04/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 03/05/2021 às 18:00.

30/04/2021 - 17:39:21 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0084.

30/04/2021 - 17:39:40 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0088.

30/04/2021 - 17:39:59 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0089.

30/04/2021 - 17:40:16 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0126.

30/04/2021 - 17:40:34 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0127.

30/04/2021 - 17:40:52 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0128.

30/04/2021 - 17:41:09 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0150.

30/04/2021 - 17:41:28 Sistema O fornecedor CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298 - MEI enviou recurso para o item 0165.

06/05/2021 - 17:55:35 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.
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06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.
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06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0133 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0134 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0135 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0136 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0137 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0138 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0139 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0140 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0141 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0142 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0143 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0144 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0145 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0146 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0149 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0159 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0160 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0162 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0163 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0164 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0166 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0167 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0168 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.
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06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0169 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0170 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0171 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0172 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0173 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0174 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0175 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0176 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0177 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0178 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0179 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0180 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0182 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0184 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0186 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0189 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0190 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0191 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0192 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0193 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0194 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0199 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0200 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0203 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0207 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0209 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0210 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0211 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0212 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0213 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0214 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0215 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0216 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0217 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0218 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0219 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0220 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0221 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0224 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0227 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0228 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0229 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0231 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0232 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0233 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0237 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0239 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0240 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0241 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0243 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0244 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0245 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0247 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0248 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0250 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0255 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0257 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.
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06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0258 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0260 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0261 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0262 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0264 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0265 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0267 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0270 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0272 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0273 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0274 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0275 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0276 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0277 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0278 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0279 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0280 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0281 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0282 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0283 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0284 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0285 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0286 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0287 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0288 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0291 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0292 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0294 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0295 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0296 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0297 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0300 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0301 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0326 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0332 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0351 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0352 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0360 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0372 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0373 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0374 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0376 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 17:57:02 Sistema O Item 0378 foi adjudicado por VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

06/05/2021 - 18:25:41 Sistema O Item 0165 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

Esta ata foi gerada em 02/08/2021 às 17:12.
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VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR

Pregoeiro(a)

ITONIR APARECIDO TAVARES

Autoridade Competente

ADRIANE FERREIRA LIMA

Apoio

IDNA DA SILVA CALAZANS

Apoio

IGO VIANA SILVA

Apoio
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